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VIBOVIT MISIOŻELKI bezcukrowe, 30 sztuk
 

cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Postać żelki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie uzupełnienie diety w witaminy

Opis produktu
 

VIBOVIT MISIOŻELKI bezcukrowe - działanie:

witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego; witaminy A i E, cynk, foliany
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego; witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowej
budowy kości i zębów; witamina B12 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego; selen pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy

VIBOVIT MISIOŻELKI bezcukrowe - skład:

substancja słodząca: maltitole, żelatyna wieprzowa, witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cynk
(siarczan cynku), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), aromaty, koncentrat soku
pomarańczowego, , koncentrat z purpurowej marchwi, barwniki: ekstrakt z papryki, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin,
substancja glazurująca: wosk carnauba, witamina A (octan retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy, biotyna (D-biotyna),
selen (selenian IV sodu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina)
W 1 żelku: witamina C 40 mg (50% RWS - referencyjnych wartości spożycia), niacyna 8 mg (50% RWS), witamina E 5 mg (425 RWS),
cynk 5 mg (50% RWS), witamina A 500 mcg (62,5% RWS), kwas foliowy 150 mcg (75% RWS), selen 27,5 mcg (50% RWS), biotyna 25
mcg (50% RWS), witamina D 2 mcg (40% RWS), witamina B12 1,25 mcg (50% RWS)

VIBOVIT MISIOŻELKI bezcukrowe - dawkowanie:

dzieci powyżej 4 roku życia - 1 sztuka dziennie

VIBOVIT MISIOŻELKI bezcukrowe - przeciwwskazania:
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nadwrażliwość na którykolwiek składnik suplementu
spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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