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Vibovit DINO x 30 szt.
 

Cena: 20,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać -

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pyszne żelki Vibovit Dino to propozycja dla maluchów, które niechętnie sięgają po warzywa, owoce i tradycyjne witaminy. Żelki
wspomagają prawidłowy rozwój organizmu w czasie intensywnego wzrostu dziecka.

Skład:
Syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, koncentrat soku pomarańczowego, witamina C, regulator kwasowości – kwas
cytrynowy, niacyna, koncentrat soku z czarnej marchwi, aromaty, barwnik – kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, witamina E,
cynk, substancja glazurująca – wosk carnauba, barwnik – ekstrakt z papryki, witamina A, kwas foliowy, selen, biotyna, witamina D,
witamina B12.

Zawartość substancji czynnych w 1 żelku:

witamina C – 40mg (50% ZDS*), witamina E – 6mg (42% ZDS*), niacyna – 8mg (50% ZDS*), witamina A – 500mcg (62,5% ZDS*), foliany
(kwas foliowy) – 150mcg (75% ZDS*), biotyna – 25mcg (50% ZDS), selen – 27,5mcg (50% ZDS*), witamina D – 2mcg (40% ZDS*),
witamina B12 – 1,25mcg (50% ZDS*).* % dziennego zalecanego spożycia.

Działanie:
Włączenie do diety dziecka witamin to problem? Dzięki pysznym żelkom w kształcie dinozaurów maluchy chętnie po nie sięgną.
Kompleks witamin z grupy B wpływa korzystnie na cały organizm, wspiera rozwój układu nerwowego i funkcji psychologicznych, co jest
szczególnie ważne w okresie intensywnego wzrostu dziecka. Wspólne działanie witamin A, C, D, B12 oraz kwasu foliowego i selenu
przyczynia się do prawidłowej pracy układu immunologicznego. Żelki wspomagają proces mineralizacji kości dzięki zawartości witaminy
D, która uczestniczy w odkładaniu wapnia w kościach.

Zastosowanie:
Suplement diety Vibovit Dino żelki polecany do stosowania w celu uzupełnienia niedoborów witamin w organizmie, przeznaczony dla
dzieci powyżej 4. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci. Produkt nie może być stosowany jako substytut zbilansowanej diety.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz u dzieci poniżej 4. roku życia.

Sposób użycia:
Podawać dziecku 1 żelek dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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