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Forever Kids tabletki wielowitaminowe dla dzieci - 120 tabl.
 

Cena: 73,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Kids to suplement diety w postaci wielowitaminowych tabletek o warzywno-owocowym smaku, które mogą być stosowane
przez całą rodzinę.

Zawarte tabletkach Forever Kids witaminy C, D i A wspierają właściwe działanie układu odpornościowego.

Witaminy z grupy B i biotyna przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metalizmu energetycznego i właściwego funkcjonowania
układu nerwowego.

Witaminy B6 i B12 wspierają produkcję czerwonych krwinek.

Cynk wspomaga właściwy metabolizm makroskładników odżywczych.

Kwas pantotenowy pomaga zmniejszyć uczucie znużenia i zmęczenia.

Forever Kids to suplement diety w naturalny sposób pomagający wzmocnić organizm.

Suplement diety Forever Kids jest produktem bezglutenowym.

 

Zalecane dzienne spożycie:

Dzieci powyżej 4 roku życia i dorośli: 2 tabletki dziennie.

Tabletkę należy rozgryźć i popić wodą.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Zawartość składników w porcji dziennej w 2 tabletkach
Sproszkowana mieszanka warzyw i owoców 20 mg
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 400 µg/50%*
Witamina D 2,5 µg/50%*
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokeferolu) 6 mg/50%*
Witamina C 40 mg/50%*
Tiamina 0,55 mg/50%*
Ryboflawina 0,7 mg/50%*
Niacyna (ekwiwalent niacyny) 8 mg/50%*
Witamina B6 0,7 mg/50%*
Kwas foliowy 100 µg/50%*
Witamina B12 1,25 µg/50%*
Biotyna 25 µg/50%*
Kwas pantotenowy 3 mg/50%*
Cynk 3,75 mg/38%*

 * % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej

 

Suplementu diety nie można stosować jako zamiennika zróżnicowanej diety. 

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

 

Składniki: substancje słodzące - ksylitol, sorbitol; wapń (jabłczan wapnia), magnez (jabłczan magnezu), aromat winogronowy, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), barwnik - antocyjany (ze skórek winogron), cynk (diglicynian cynku),
sproszkowana mieszanka warzyw i owoców 10% [jabłko, czerwona papryka, pomidor, truskawka, żurawina, ekstrakt z owoców aceroli
(Malpighia glabra L.), szpinak, kapusta, cebula, brokuł, jarmuż, owoce mangostanu właściwego (Garcinia mangostana L.), dynia, burak,
borówka, owoce euterpy warzywnej (Euterpe oleracea), owoce kolcowoju szkarłatnego (Lycium barbarum), marchew, winogrona,
granat], substancja glazurująca - kwas stearynowy, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), żelazo (diglicynian żelaza (II)), aromat
brzoskwiniowy, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja wiążąca - dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja słodząca – sukraloza, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina A (beta-
karoten), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina,
tiamina (monoazotan tiaminy), miedź (glukonian miedzi (II)), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna).

Masa netto:  132 g

Opakowanie: 120 tabletek

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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