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Vibovit MAX ODPOROŚĆ ŻELKI smak czarnego bzu 4+ 50
sztuk
 

Cena: 17,83 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 szt.

Postać -

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Vibovit MAX ODPOROŚĆ ŻELKI smak czarnego bzu 4+ 50 sztuk

**Opis produktu:**

Vibovit Max Odporność- suplement diety zawierający wyciąg z czarnego bzu oraz witaminy i minerały oraz rutynę. Produkt
przeznaczony dla dzieci od 4 do 6 roku życia.

**Składniki:**

syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, koncentraty:soku pomarańczowego 1,7%, soku z czarnego bzu 0,4%, witamina C
(kwas L-askorbinowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, niacyna (amid kwasu nikotynowego), aromat kwiatu bzu czarnego,
witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), rutyna (sól sodowa siarczanu rutyny), cynk (cytrynian cynku), substancja glazurująca: wosk
carnauba, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina A (palmitynian retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy),
selen (selenian IV sodu), biotyna (D-biotyna), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).

**Działanie:**

Vibovit Max Odporność żelki z sokiem z owoców czarnego bzu oraz rutyną zawierają w swoim składzie zestaw 11 witamin i minerałów.
Składniki produktu wspierają naturalną odporność organizmu (witamina C, witamina D, witamina A, cynk, kwas foliowy, selen, witamina
B12, witamina B6), wpływają korzystnie na utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (witamina C, niacyna, kwas foliowy,
biotyna, witamina B12, witamina B6), kości (witamina D), metabolizm energetyczny (witamina B12, witamina B6, biotyna, niacyna) oraz
wzrok (witamina A, cynk).

**Zalecane spożycie:**
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Dzieci powyżej 4. roku życia: 1 żelek dziennie.

**Wielkość opakowania:**

225g
50 żelek

**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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