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Vibovit Bobas WANILIA 2 - 4 lat 44 saszetki
 

Cena: 43,30 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 44 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, 44 saszetki

Suplement diety uzupełniający dietę dzieci w zestaw 10 witamin. Saszetki do rozpuszczania w wodzie o smaku waniliowym. Witaminy C
i A zawarte w preparacie przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina B6 przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Witamina D wpływa na utrzymanie prawidłowej budowy kości i zębów.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminy u dzieci w wieku 2 do 4 lat.

Zalecane spożycie: 1 saszetka dziennie. Proszek należy rozpuścić w jednej czwartej szklanki wody.

Składniki: glukoza, witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), wanilia (aromat), witamina E (octan DL-alfa-
tokoferolu), 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%)*, niacyna 7mg (44%)*, witamina E3,19mg (26,6%)*, kwas pantotenowy1,6mg (27%)*,
ryboflawina 0,7mg (50%)*, witamina B6 0,7mg (50%)*, tiamina 0,6mg (55%)*, witamina A 191mcg (23,9%)*, witamina D 2,5mcg (50%)*,
witamina B12 0,5mcg (20%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:
Zawiera cukier.
Suplement nie zawiera sztucznych aromatów, substancji konserwujących oraz laktozy.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia.
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Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Bez substancji konserwujących i laktozy.

Producent:
Teva Operations Poland Sp.z o.o.,
ul.Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa
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