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Vibovit Goal Żelki witaminowe od 4 roku życia 30 sztuk
 

Cena: 15,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 szt.

Postać -

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Vibovit Goal Żelki witaminowe 30 sztuk
suplement diety

Vibovit Goal żelki 30 sztuk. Zawierają w swoim składzie wiele cennych witamin i składników mineralnych potrzebnych dla
odpowiedniego rozwoju młodego organizmu w czasie intensywnego wzrostu. Posiadają kształt małych kolorowych dinozaurów, dzięki
czemu dzieci o wiele chętniej po nie sięgają. Zażywanie żelków ma korzystny wpływ na cały organizm. Dba o układ nerwowy oraz
funkcje psychologiczne. Wspiera pracę układu immunologicznego. Poprawia wchłanianie wapnia oraz dba o zęby i kości. Przeznaczony
jest dla dzieci powyżej 4 roku życia.

Produkt dostarcza młodemu organizmowi właściwą dawkę witamin i składników mineralnych. Dba o cały organizm, wspierając układ
nerwowy i odpornościowy. Wspiera pracę układu immunologicznego. Poprawia wchłanianie wapnia oraz dba o zęby i kości. Korzystnie
wpływa także na funkcje psychologiczne.

Zastosowanie

Żelki przeznaczone są do stosowania w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju dzieci powyżej 4 roku życia.

Zalecane spożycie

1 żelek dziennie.

Przeciwwskazania

Nie stosuje się podczas uczulenia na składniki preparatu oraz u dzieci poniżej 4 roku życia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
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dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.

Składniki

1 żelek zawiera:

  Witamina C 40 mg
  Niacyna 8 mg
  Cynk 5 mg
  Witamina A 500 ug
  Kwas foliowy 150 ug
  Selen 27,5 ug
  Biotyna 25 ug
  Witamina D 2 ug
  Witamina B12 1,25 ug

Uwagi

Produkt wolny jest od substancji konserwujących i laktozy.
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