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NOW KID VITS Multiw. dla dzieci x 120 tbl.
 

Cena: 62,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SAVIT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

NOW FOODS KIDS VITS 120 KAPS
Tabletki do ssania o smaku owocowym przeznaczone dla dzieci powyżej 3. roku życia. Preparat zawiera m.in. kompozycję 12 witamin i 5
składników mineralnych, luteinę, likopen, cholinę i inozytol. Zawiera substancje słodzące: ksylitol i glikozydy stewiolowe oraz naturalne
aromaty owocowe.

Składniki preparatu wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina D, witamina C, cynk, żelazo, kwas foliowy,
beta-karoten, witamina B6, witamina B12), pomagają w utrzymaniu zdrowych kości, zębów i w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
(witamina D). Witamina C, niacyna, tiamina, witamina B12 wspomagają właściwe funkcjonowanie układu nerwowego i utrzymanie
prawidłowych funkcji psychologicznych, a jod funkcji poznawczych. Witaminy z grupy B (B2, B6, B12, niacyna, kwas foliowy), witamina C
i żelazo przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Sposób użycia:

Dzieci powyżej 3. roku życia 1 tabletka do ssania dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Najlepiej spożyć przed końcem: data na spodzie opakowania.
Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat, kobiet w ciąży i matek karmiących.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Składniki:

Substancja słodząca (ksylitol), substancje przeciwzbrylające (celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza), olej
kokosowy, substancja przeciwzbrylająca (kwasy tłuszczowe roślinne),L-askorbinian wapnia, cytrynian magnezu, cytrynian wapnia,
węglan wapnia, beta-karoten, ergokalcyferol, bursztynian D-alfa-tokoferylu, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, amid kwasu
nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina,
diglicynian żelaza (II) Ferrochel®, diglicynian cynku TRAACS®, pikolinian chromu, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, wodorowinian
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 choliny, inozytol, PABA (kwas para-aminobenzoesowy) , luteina FloraGLO® (pozyskana z ekstraktu z kwiatu nagietka), likopen
(pozyskany z ekstraktu z pomidora), chlorek potasu, diglicynian manganu, sproszkowany korzeń buraka, substancja wiążąca (guma
ksantanowa), naturalny aromat malinowy, naturalny aromat truskawkowy, naturalny aromat waniliowy, naturalny aromat acai, naturalny
aromat wiśniowy, kwas maleinowy, substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych),
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe).
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