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Vibovit Bobas WANILIA 2 - 4 lat 14 saszetek
 

Cena: 14,97 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 sasz.

Postać prosz.do sp.roztw.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Vibovit Bobas, dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat, smak waniliowy, 14 saszetek

To ekspert wśród witamin dla dzieci, to kompleksowa gama suplementów diety dopasowana do potrzeb dzieci na różnych etapach życia
i rozwoju. Zawiera podstawowe witaminy w porcji uzupełniajacej codzienną dietę i potrzeby dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Saszetki
Vibobas Bobas zawierają: witaminę C, która przyczynia sie do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina A
przyczynia sie do do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina B6 przyczynia sie do prawidłowego
funkcjonownia układu nerwowego. Witamina D wpływa na utrzymanie prawidłowej budowy kości i zębów.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalececane spożycie: proszek należy rozpuścić w jednej czwartej szklanki wody. Vibovit bobas w postaci proszku do rozpuszczania w
wodzie przeznaczony jest dla dzieci 2-4 lat. Zalecana dzienna porcja:dzieci w wieku 2-4 lat:1 saszetka na dobę.

Składniki: glukoza, witaminaC tj kwas L-askorbinowy, nicyna, wanilia aromat, witamina E: octan DL-alfa-tokoferylu, kwas pantotenowy: D-
pantotenian wapnia, witamina B2: ryboflawina, witamina B6: chlorowodorek pirydoksyny, tiamina: monoazotan tiaminy, witamina A:
palmitynian retinylu, witamina D: cholekalcyferol, witamina B12: cyjanokobalamina.

1 saszetka zawiera:
witamina C 30mg 38% RWS, niacyna 7mg 44% RWS, witamina E 3,19mg 26,6% RWS, kwas pantotenowy 1,6mg 27% RWS, ryboflawina
0,7mg 50% RWS, witamina B6 0,7mg 50% RWS, tiamina 0,6mg 55% RWS, witamina A 191mcg 23,9% RWS, witamina D 2,5mcg 50%
RWS, witamina B12 0,5mcg 20% RWS

RWS- Referencyjna wartość spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu.
Suplement o smaku waniliowym.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Zawiera cukier.
Bez substancji konserwujących.
Bez laktozy.

Podmiot odpowiedzialny:
Teva Operations Sp.z o.o
ul. Sosnowiecka 81
31-345 Kraków
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