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Vibovit Literki, żelki z witaminami, smak owocowy, 50szt
 

Cena: 24,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 szt.

Postać żelki

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Vibovit Literki, żelki z witaminami, smak owocowy, 50szt

Vibovit Literki Żelki Suplement diety zawierający 11 witamin i minerałów w postaci żelków o smaku owocowym dla dzieci w wieku 4-12
lat.

Składniki
syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, kwas cytrynowy – regulator kwasowości, witamina C (kwas L - askorbinowy),
koncentrat soku pomarańczowego 0,2%, niacyna (amid kwasu nikotynowego), aromaty, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), cynk
(siarczan cynku), wosk carnauba – substancja glazurująca, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), koncentrat soku z czarnej
marchwi, ekstrakt z papryki – barwnik, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin – barwnik, witamina A (octan retinylu), foliany (kwas
pteroilomonoglutaminowy), selen (selenian IV sodu), biotyna (D-biotyna), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12
(cyjanokobalamina).

Preparat może zawierać śladowe ilości białka jaja.

Masa netto
225 g

Właściwości składników
Codzienne dostarczanie witamin i mikroelementów w odpowiednich ilościach i proporcji zapewnia organizmowi optymalne
funkcjonowanie.
Vibovit Literki żelki to bogactwo witamin i składników mineralnych, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego (witaminy C, A, D, B12 i foliany oraz selen i cynk).
Witamina D jest również potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości każdego dziecka.
Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.
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Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego.
Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
Witamina A, cynk, foliany przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Stanowi uzupełnienie codziennej diety dziecka powyżej 4. roku życia.

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