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VIBOVIT JUNIOR+ ŻELAZO smak owoców leśnych 4+ 30
tabletek do ssania
 

Cena: 22,03 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Vibovit Junior + żelazo smak owoców lesnych od 4 lat 30 tabletek do ssania 

**Opis produktu:**

Suplement diety Vibovit Junior Witaminy + Żelazo - suplement diety dla dzieci w wieku powyżej 4 roku życia.

**Składniki:**

Składniki: substancje zagęszczające - sorbitol i ksylitol, magnezu stearynian - substancja przeciwzbrylająca, aromat czarnej porzeczki,
kwas cytrynowy bezwodny - regulator kwasowości, aromat owoców leśnych, sukraloza - substancja słodząca, żelaza tlenek żółty i
żelaza tlenek czerwony - barwniki, witamina C (L-askorbinian sodu i kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia), siarczan żelaza, ryboflawina (witamina B2) (sojowa), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
tiamina (monoazotan tiaminy), witamina A (octan retinylu), foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), jodek potasu
(sojowy), witamina D (cholekalcyferol) (ryby, orzechy, soja), witamina B12 (cyjanokobalamina) (gluten, orzechy, soja).

Składniki - zawartość w 1 tabletce - % ZDS*:
żelazo - 2,1 mg - 15 %
kwas foliowy - 100 mcg - 50 %
witamina C - 40 mg - 50 %
witamina A - 400 mcg - 50 %
tiamina - 0,66 mg - 60 %
ryboflawina - 0,84 mg - 60 %
niacyna - 9,6 mg - 60 %
kwas pantotenowy - 3,6 mg - 60 %
witamina B6 - 0,84 mg - 60 %
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witamina B12 - 1,5 mcg - 60 %
biotyna - 50 mcg - 100 %
jod - 45 mcg - 30 %
witamina D - 10 mcg - 200 %
*zalecane Dzienne Spożycie

**Działanie:**

Vibovit Junior Witaminy + Żelazo to tabletki do ssania o zabawnych kształtach małpek i smaku owoców leśnych. W każdej tabletce
zawiera 13 podstawowych witamin i minerałów w dawce uzupełniającej codzienną dietę i potrzeby dziecka w wieku od 4 do 7 lat: 
witamina D - wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój kości
żelazo - przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych
jod - przyczynia się do prawidłowego wzrostu dziecka
witamina c - przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Zestaw 13 podstawowych witamin i mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu:
bez substancji konserwujących
bez laktozy
bez sztucznych aromatów

**Zalecane spożycie:**

1 tabletka dziennie.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek do ssania o smaku owoców leśnych

**Producent:**

TEVA
Emilii Plater 53
Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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