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Vibovit junior witaminy + żelazo x 30 tabl do ssania
 

Cena: 24,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

Składniki
substancje zagęszczające -sorbitol i ksylitol, witamina C (L-askorbinian sodu, skrobiakukurydziana i kwas L-askorbinowy, substancja
wypełniająca -hydroksypropylometyloceluloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego, substancje wypełniające -mono-i diglicerydy
kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu), substancja glazurująca -
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy), naturalny aromat czarnej porzeczki, wzmacniacz
smaku -kwas cytrynowy, naturalny aromat owoców leśnych, siarczan żelaza (II), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu,
maltodekstryna, substancja wypełniająca -guma arabska (guma akacjowa), skrobia kukurydziana, przeciw utleniacz -alfa-tokoferol),
jodek potasu, witamina D (cholekalcyferol, sacharoza, substancja wypełniająca -guma arabska (guma akacjowa), skrobia kukurydziana,
triglicerydy średniej wielkości łańcuchów, przeciwutleniacz -alfa-tokoferol), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6
(pirydoksyny chlorowodorek, substancja wypełniająca -mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych), tiamina (monoazotan tiaminy,
substancja wypełniająca -mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych), ryboflawina (witamina B2, substancja wypełniająca -mono
-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, skrobia kukurydziana), substancja słodząca -sukraloza, barwniki -tlenki i wodorotlenki żelaza,
witamina B12 (cyjanokobalamina).

1 tabletka zawiera:

żelazo - 2,1 mg (15% RWS)
kwas foliowy - 100 mcg (50% RWS)
witamina C - 40 mg (50% RWS)
witamina A - 400 mcg (50% RWS)
tiamina - 0,66 mg (60% RWS)
ryboflawina - 0,84 mg (60% RWS)
niacyna - 9,6 mg (60% RWS)
kwas pantotenowy - 3,6 mg (60% RWS)
witamina B6 - 0,84 mg (60% RWS)
witamina B12 - 1,5 mcg (60% RWS)
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biotyna - 50 mcg (100% RWS)
jod - 45 mcg (30% RWS)
witamina D - 10 mcg 200% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Vibovit Junior, tabletki do ssania o zabawnych kształtach i smaku owoców leśnych zawiera w każdej tabletce 13 podstawowych witamin
i minerałów w dawce uzupełniającej dzienną dietę i potrzeby dziecka w wieku od 4 do 7 lat.

bez środków konserwujących
bez laktozy
bez cukru

Ważne informacje
Zawiera substancje słodzące

Stosowanie
Ssać jedną tabletkę dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Masa netto
30 tabletek do ssania (brak masz netto na opakowaniu)

Producent
Wyprodukowano w UK dla
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

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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