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Visolvit Junior x 50 żelki
 

Cena: 18,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać -

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

VISOLVIT JUNIOR Żelki to suplement diety, który dostarcza dzieciom powyżej 3 roku życia niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i
rozwoju, witamin oraz kwasu foliowego, biotyny, selenu I rutyny.

Skład:
Witamina A, Niacyna (witamina B3), Kwas pantotenowy (witamina B5), Witamina B6, Witamina B12, Witamina C, Witamina D3, Witamina
E, Witamina K, Kwas foliowy, Biotyna, Selen, Rutyna

 Działanie:
Preparat zaliczany jest do szerokiej kategorii złożonych suplementów diety. Kwas askorbinowy działa immunostymulująco. Witamina
B12 uczestniczy w prawidłowym przebiegu procesu powstawania erytrocytów, normalizuje funkcje psychologiczne i ogranicza uczucie
zmęczenia i znużenia. Witamina A wspiera pracę narządu wzroku i proces widzenia. Dodatkowo korzystnie wpływa na stan skóry i błon
śluzowych. Witamina D odgrywa ważną rolę dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Witamina E działa antyoksydacyjnie.
Niacyna wspiera zgodne z normą funkcjonowanie systemu nerwowego. Kwas pantotenowy wspomaga utrzymanie prawidłowego
metabolizmu energetycznego. Co więcej jest składnikiem istotnym dla zachowania sprawności umysłowej. Selen odpowiada za zdrowy
wygląd włosów i paznokci. Rutyna przyczynia się do spowolnienia procesu utleniania witaminy C, co przedłuża jej działanie oraz
przyspiesza gojenie ran.

Wskazania:
Stosować u dzieci powyżej 3 roku życia w ramach suplementacji zestawu 11 witamin oraz kwasu foliowego, biotyny, selenu I rutyny.

Sposób użycia:
Stosować doustnie. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, dzieciom powyżej 3 roku życia podawać 1 żelek/24h, a dzieciom powyżej 1-2
żelki/24h.

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
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farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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