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Vibovit Dino, 50 żelków dziecko witaminy
 

cena: 17,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 sztuk

Postać żelki

Producent Merck

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

witaminy

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Vibovit Dino Żelki zawierają m.in.:

witaminę C, która wspiera układ odpornościowy, odpowiada za zdrowe zęby, dziąsła, chrząstki i skórę,

witaminę E, która poprawia pracę mięśni, zapewnia prawidłową krzepliwość krwi,

witaminę D, która wzmacnia zęby i kości,

witaminę B12 , która pomaga w walce ze stresem, anemią i brakiem apetytu,

cynk i selen, które wzmacniają odporność, wspomagają kondycję skóry, włosów i paznokci,

kwas foliowy, którego niedobór może prowadzić do anemii.

Jedna żelka zaspokaja około 50% dziennego zapotrzebowania na witaminy i minerały.

Wskazania

Vibovit to kompleksowa gama suplementów diety dostosowa nych do potrzeb dzieci na różnych etapach ż ycia i rozwoju. Wiemy
bowiem, ze każde dziecko zaczynając od noworodków przez dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież ma inne potrzeby
żywieniowe i tym samym zapotrzebowanie na witaminy i minerały.

Działanie

Żelki Vibovit Dino stanowią uzupełnienie codziennej diety dzieci powyżej 4. roku życia. Codzienne dostarczanie witamin i
mikroelementów w odpowiednich ilościach i proporcji zapewnia organizmowi optymalne funkcjonowanie.
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 Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dzieci powyżej 4. roku życia 1 żelek dziennie.

1 żelek dziennie zapewnia korzystny wpływ na zdrowie.

Skład

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

Uwagi do stosowania

Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Zawartość50 żelków

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ZPC OTMUCHÓW
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