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Visolvit junior żelki x 50 szt
 

Cena: 19,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 szt

Postać Żelki

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Visolvit junior żelki w postaci żelków od Angelini jest produktem o kompozycji bogatej w witaminy oraz selen i rutynę,
który może być przyjmowany już powyżej 3. roku życia, a także przez młodzież. W składzie suplementu diety znajdują się barwniki
pochodzenia naturalnego, natomiast nie ma konserwantów i glutenu. W składzie opakowania znajdują się żelki multiwitaminowe w aż 4
różnych owocowych smakach, w tym żelki o smaku malinowym, cytrynowym, jabłkowym oraz pomarańczowym. Produkt w składzie
zawiera substancje słodzące.

Na co jest Visolvit junior żelki? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży witamin, co
szczególnie polecane jest w okresie jesienno-zimowym. Suplement diety Visolvit junior żelki szczególnie polecany jest jako wsparcie w
okresach intensywnego wzrostu i rozwoju dzieci. Można również przyjmować go w formie wspomagania odporności organizmu. W
składzie żelków znajduje się aż 11 ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin, a oprócz tego rutyna i selen.
Witamina C zawarta w suplemencie diety Visolvit junior żelki wspomaga pracę układu odpornościowego.

W opakowaniu o masie 250 g znajduje się około 50 sztuk żelków Visolvit junior żelki. W skład 1 żelka wchodzi 400 µg (50% RWS)
witaminy A, 8 mg (50% RWS) niacyny (witamina B3), 3 mg (50% RWS) kwasu pantotenowego (witamina B5), 0,7 mg (50% RWS)
witaminy B6, 1 µg (40% RWS) witaminy B12, 40 mg (50% RWS) witaminy C oraz 2,5 µg (50% RWS) witaminy D i 4 mg (33% RWS)
witaminy E, a także 12,5 µg (16% RWS) witaminy K, 100 µg (50% RWS) folianów, 25 µg (50% RWS) biotyny, 15 µg (27% RWS) selenu oraz
5 mg rutyny. W składzie żelków znajdują się też substancje pomocnicze, w tym np. syrop glukozowy i sacharoza, a także żelatyna
wieprzowa oraz kwas cytrynowy, a oprócz tego sorbitole, wosk carnauba, olej roślinny słonecznikowy, karoteny i chlorofiliny, koncentrat
z soku z czarnej marchwi oraz ekstrakt z krokosza barwierskiego, a także aromaty i glukoza.

Suplement diety Visolvit junior żelki powinien być przyjmowany zgodnie ze wskazaniami producenta i w określonych przez niego
dawkach. Dzieciom w wieku powyżej 3 lat zaleca się podawanie 1 żelka wielowitaminowego dziennie. Dzieci w wieku powyżej 4 lat mogą
już przyjmować 1-2 żelki wielowitaminowe dziennie. Nie należy dawek tych zwiększać.

Nie każdy pacjent może suplementować Visolvit junior żelki. Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości pacjenta na chociaż jeden ze
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składników produktu. Nie należy też suplementu diety Visolvit junior żelki traktować jako zamiennika zdrowej diety oraz prowadzenia
zdrowego trybu życia, gdyż może je jedynie uzupełniać. Nie należy przyjmować większych dawek suplementu diety od
rekomendowanych. Visolvit junior żelki powinny być też prawidłowo przechowywane – choć można podawać je dzieciom od 3. roku
życia, nad ich przyjmowaniem powinien sprawować kontrolę dorosły opiekun, więc żelki należy tak przechowywać, aby były niewidoczne
i niedostępne dla małych dzieci. Visolvit junior żelki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc je przed wilgocią oraz
światłem.

Składniki
syrop glukozowy; sacharoza; żelatyna wieprzowa; kwas L-askorbinowy; regulator kwasowości – kwas cytrynowy; octan DL-alfa-
tokoferylu; stabilizator – sorbitole; substancja glazurująca – wosk carnauba; olej roślinny słonecznikowy; amid kwasu nikotynowego;
barwniki: karoteny, chlorofiliny; koncentrat soku z czarnej marchwi; D-pantotenian wapnia; ekstrakt z krokosza barwierskiego; rutyna;
aromaty; octan retinylu; selenian (VI) sodu; cholekalcyferol; cyjanokobalamina; chlorowodorek pirydoksyny; glukoza; kwas
pteroilomonoglutaminowy; filochinon; D-biotyna.

1 żelek zawiera:

Witamina A - 400 µg (50% RWS)
Niacyna (witamina B3) - 8 mg (50% RWS)
Kwas pantotenowy (witamina B5) - 3 mg (50% RWS)
Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS)
Witamina B12 - 1 µg (40% RWS)
Witamina C - 40 mg (50% RWS)
Witamina D - 2,5 µg (50% RWS)
Witamina E - 4 mg (33% RWS)
Witamina K - 12,5 µg (16% RWS)
Foliany - 100 µg (50% RWS)
Biotyna - 25 µg (50% RWS)
Selen - 15 µg( 27% RWS)
Rutyna - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
250 g (około 50 żelków)

Charakterystyka

VisolVit Junior żelki to suplement diety zawierający codzienny zestaw 11 witamin, selenu oraz rutyny.
Żelki VisolVit Junior zawierają witaminy i minerały niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci po 3. roku życia i młodzieży.
Produkt zawiera barwniki naturalnego pochodzenia, jest bez konserwantów i glutenu.
Specjalnie skomponowany zestaw witamin i minerałów w suplemencie diety VisolVit Junior żelki sprawia, że produkt jest
szczególnie zalecany:

w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
w celu uzupełnienia diety w witaminy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym
jako wsparcie odporności – dzięki zawartości witaminy C żelki VisolVit Junior pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.

VisolVit Junior żelki są w postaci multiwitaminowych kolorowych żelków o owocowym smaku. Żelki występują w 4 smakach w
jednym opakowaniu: cytrynowym, jabłkowym, malinowym i pomarańczowym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 żelek dziennie.
Dzieci powyżej 4 roku życia: 1-2 żelki dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
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wilgocią i światłem.

Producent
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B | 02-222 Warszawa

Ważne informacje
Zawiera substancje słodzące.

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.
 

Galeria
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