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Aliness Vitamin Premium Complex dla dzieci x 120 tabl
 

Cena: 56,09 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Cytrynian magnezu, węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, kwas L-askorbinowy (witamina C), naturalny aromat pomarańczowy,
błonnik akacjowy, Spectra™ (opatentowana mieszanina ekstraktów z 29 warzyw, owoców i ziół: kawa arabica, kiełki brokuła, zielona
herbata, cebula, jabłko, acerola, camu camu, kwercetyna, pomidor, brokuł, jagoda acai, kurkuma, czosnek, bazylia, oregano, cynamon,
czarny bez, marchew, mangostan, czarna porzeczka, jagoda, wiśnia, jeżyna, aronia, malina, szpinak, jarmuż, borówka i brukselka), octan
D-α-tokoferylu (witamina E), bioflawonoidy cytrusowe, dwuwinian choliny (Vitacholine™), cytrynian cynku, jodek potasu, rutyna, kwas
nikotynowy (niacyna), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), L-selenometionina (Selenium SeLECT®), octan retinylu (witamina A),
siarczan manganu, metylokobalamina (witamina B12), glikozydy stewiolowe, 5-fosforan pirydoksalu (witamina B6), cholekalcyferol
(witamina D), glukonian miedzi, ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), menachinon-7 (witamina K,
VitaMK7®), molibdenian sodu, sól glukozaminowa kwasu (6S)-5- metylotetrahydrofoliowego (folian, Quatrefolic®), pikolinian chromu, D-
biotyna.

2 tabletki zawierają:
Witamina A: 400 µg (50% RWS)
Witamina D: 5 µg /200 j.m. (100% RWS)
Witamina E: 12 mg / 36 IU (100% RWS)
Witamina K (vitaMK7®): 12,5 µg (16,7% RWS)
Witamina C: 80 mg (100% RWS)
Witamina B1: 1,1 mg (100% RWS)
Witamina B2: 1,4 mg (100% RWS)
Niacyna (kwas nikotynowy): 8 mg (50% RWS)
Cholina (Vitacholine™): 7,5 mg*
Kwas pantotenowy: 5 mg (83,3% RWS)
Witamina B6 (P-5-P): 1,4 mg (100% RWS)
Biotyna: 50 µg (100% RWS)
Folian (Quatrefolic®): 100 µg (50% RWS)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/aliness-vitamin-premium-complex-dla-dzieci-x-120-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Witamina B12 (metylokobalamina): 2,5 µg (100% RWS)
Wapń: 120 mg (15% RWS)
Magnez (cytrynian magnezu): 56 mg (15% RWS)
Cynk (cytrynian cynku): 5 mg (50% RWS)
Mangan: 900 µg (45% RWS)
Miedź: 250 µg (25% RWS)
Jod: 75 µg (50% RWS)
Chrom: 20 µg (50% RWS)
Selen (Selenium SeLECT®): 27,5 µg (50% RWS)
Molibden: 25 µg (50% RWS)
Wyciąg z 29 warzyw, owoców i ziół (Spectra™): 100 mg*
Bioflawonoidy cytrusowe: 25 mg*
Rutyna: 20 mg*

RWS: %Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
120 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Premium Vitamin Complex DLA DZIECI to zbilansowana kompozycja witamin, minerałów oraz składników roślinnych, stworzona
z myślą o dzieciach.
Produkt ma postać proszku instant do rozpuszczania w wodzie.
Dzięki naturalnym dodatkom smakowym ma delikatny i przyjemny smak.
Premium Vitamin Complex DLA DZIECI pomaga uzupełnić dzienne zapotrzebowanie organizmu dziecka na aż 23 niezbędne
witaminy i minerały – wspierające prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu odpornościowego, kostnego, nerwowego i
wzrokowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 2 tabletki dziennie. Tabletkę połknąć
popijając wodą lub ssać, aż do jej całkowitego rozpuszczenia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

Informacje dodatkowe
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
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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