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Visolvit Junior Truskawka 30 sasz dziecko witaminy
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Saszetki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie produkt polski, produkty świeże

Opis produktu
 

Działanie

Preparat VisolVit Junior Truskawka to kompleksowy zestaw witamin.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, a także pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina B12 pomaga w produkcji czerwonych krwinek, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, wpływa na
prawidłowy metabolizm homocysteiny, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witaminy z grupy B i kwas pantotenowy przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolzimu energetycznego.
Witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, zwiększa przyswajanie żelaza, a także wpływa na
prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki, dziąseł i zębów.
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.
Niacyna pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.
Kwas pantotenowy przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych
neuroprzekaźników, pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 0,5 szklanki chłodnej wody.

Dzieci i młodzież od 3 roku życia - 1 saszetka dziennie - duża dawka witaminy D - witaminy słońca niezbędnej w okresie jesienno-
zimowym.

Skład

cukier (sacharoza), regulator kwasowości – kwas winowy (L(+)-), regulator kwasowości – węglany sodu (wodorowęglan sodu), suszony
koncentrat buraka czerwonego, kwas L-askorbinowy, zagęszczony sok truskawkowy w proszku, substancja przeciwzbrylająca –
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 dwutlenek krzemu, aromat truskawkowy, barwnik- karoteny, amid kwasu nikotynowego, palmitynian retinylu, cyjanokobalamina,
cholekalcyferol, regulator kwasowości – węglany sodu (węglan sodu), D-pantotenian wapnia, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek
pirydoksyny, ryboflawina.

Uwagi do stosowania

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SENSILAB
 

Parametry

Wybierz moc 2000 j.m. (0,00 PLN)
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