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Noble health Witaminy dla rodziny Multiwitamina żelki 300 g
 

Cena: 33,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 g

Postać Żelki

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

_ 
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Dostarczanie odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych to wyraz troski o zdrowie i jeden z warunków dobrej formy. Dzięki
Witaminom dla rodziny możesz zatroszczyć się o to, by Tobie i Twoim najbliższym nie zabrakło aż 11 składników odżywczych.

Witaminy dla rodziny dostarczają w 2 żelkach 100% rekomendowanej wartości spożycia, takich składników, jak tiamina, selen czy
witamina C, E i D. Dzięki formie smacznych żelkowych misiów o jabłkowym smaku, nawet najmłodsi bez grymaszenia przyswoją
swoją porcję Witamin.

Witaminy dla rodziny to żelki dla dzieci i dla dorosłych!

  
Witamina C
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Witamina E
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Tiamina
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca

Niacyna
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Witamina B6
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Witamina B12
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Witamina A
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pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

Witamina K
przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi

Witamina D
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów

Selen
pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie

Rozwiązanie dla całej rodziny!

Anna, mama 6-letniej Tosi i 8-letniego Kuby

„Witaminy dla rodziny skusiły mnie swoją zawartością. Aż 9 witamin, kwas foliowy, selen. I do tego wszystko w 100%! Stosowałam
kiedyś tabletki z witaminami, ale szczerze mówiąc od dzieciństwa lubiłam żelki. Nareszcie mogę je jeść bez wyrzutów sumienia :) A i
moje dzieciaki za nimi przepadają!”

  
  
Składniki aktywne

Zawartość w 2 żelkach

  
Witamina C

80 mg (100% RWS*)

  
Witamina E

12 mg (100% RWS*)

  
Tiamina
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1,1 mg (100% RWS*)

  
Niacyna

16 mg (100% RWS*)

  
Witamina B6

1,4 mg (100% RWS*)

  
Witamina B12

2,5 µg (100% RWS*)

  
Kwas foliowy

200 µg (100% RWS*)

  
Witamina A

800 µg (100% RWS*)

  
Witamina K

75 µg (100% RWS*)

  
Witamina D

5 µg (100% RWS*)

  
Selen

55 µg (100% RWS*)

  *  – Referencyjna Wartość Spożycia  

Zalecane spożycie:
Należy stosować 2 żelki na dzień. Przed połknięciem należy żelkę dokładnie pogryźć. Nie należy przekraczać porcji zalecanej
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Dzienna porcja dostarcza składniki w ilości zapewniającej
deklarowane korzyści dla zdrowia. Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży lub karmienia piersią.
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Warunki przechowywania:
Preparat przechowuj w suchym, nienasłonecznionym miejscu w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ilość żelek w opakowaniu:
W jednym opakowaniu znajdziesz około 60 żelek.

Masa netto:
Masa netto produktu wynosi 300 g.

Zobacz nasze inne produkty

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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