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Novativ Kids Żelki Multiwitaminka 150g
 

Cena: 16,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 g

Postać -

Producent MEDICINAE SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:  Zawierają aż 10 witamin: C, E, A, D, B6, B12, niacyna, kwas foliowy, biotyna, kwas pantotenowy, a także selen, cynk.
Zapewniają codzienne zapotrzebowanie najmłodszych na witaminy i składniki mineralne.

Gwarancja doskonałego smaku.
Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. 
Skład:  4 żelki zawierają:

witamina C 80 mg (100%*)

niacyna 16 mg (100%*)

witamina E 12 mg (100%*)

kwas pantotenowy 6 mg (100%*)

witamina B6 1,4 mg (100%*)

witamina A 800 mcg (100%*)

kwas foliowy 200 mcg (100%*)

selen 55 mcg (100%*)

biotyna 50 mcg (100%*)

witamina D 5 mcg (100%*)
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cynk 3 mg (30%*)

witamina B12 1 mcg (40%*)

*%RWS - referencyjna wartość spożycia

Składniki: Syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; kwas L-askorbinowy (witamina
C), stabilizator: sorbitole, olej roślinny słonecznikowy, barwniki: karoteny, karminy, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin; ekstrakt z
krokosza barwierskiego, amid kwasu nikotynowego (niacyna), aromat malinowy, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), aromat
pomarańczowy, aromat cytrynowy, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), aromat jabłkowy, glukonian cynku (cynk), substancja
glazurująca: wosk carnauba, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), octan retinylu (witamina A), kwas pteroilomonoglutaminowy
(kwas foliowy), selenian (VI) sodu (selen), D-biotyna (biotyna), cholekalcyferol (witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12).

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25 st. C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przeciwwskazania:  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.
Sposób użycia: Zalecana dzienna porcja do spożycia to: Dzieci powyżej 3. roku życia: 2-4 żelki dziennie.

Należy żuć żelka do jego rozpuszczenia.
Status: suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci
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