
Be Big (Vision) suplement diety | wspomaga harmonijny wzrost

Be Big (Vision) suplement diety | wspomaga harmonijny
wzrost
      

Tabletki do ssania o smaku malinowym.
  Dla dzieci powyżej 6 lat.

KUP TERAZ >>
  
    

      

  Preparat na bazie bambusa  i wapnia . Zalecany do stosowania w celu uzupełnienia niedoboru wapnia w organizmie dziecka, zachowania zdrowych zębów, wzmocnienia tkanek kostnych i regulacji procesów wymiany. 

  Preparat Be Big  skutecznie wykorzystuje właściwości bambusa zawierającego krzem organiczny  w połączeniu z witaminami i wapniem w celu wzmocnienia organizmu w okresie intensywnego rozwoju dziecka.

  Żadna roślina na świecie nie może równać się z bambusem  pod względem tempa wzrostu. Wiadomo, że pędy bambusa mogą przebić nawet kamień. Dlatego też ta niezwykła roślina symbolizuje niepohamowaną energię i siłę wzrostu. Z tego względu firma Vision włączyła proszek z bambusa w skład nowego produktu przeznaczonego dla dzieci - Lifepac Junior Be Big.

Wapń  jest to makroelement niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. Bez wapnia nie zachodzą procesy podziału komórek i synteza białka. Wapń jest podstawą tkanki kostnej, korzystnie też wpływa na stan zębów, paznokci i włosów. 

Witaminy B1  i D3  uczesniczą w regulacji wymiany węglowodanowej i gospodarki energetycznej, mają istotne naczenie dla wspomagania systemu nerwowego i sercowo-naczyniowego, jak również układu trawiennego. Zapobiegają stanom zmęczenia, rozdrażnienia i bezsenności.
 

    Skład i forma preparatu: 30 tabletek po 1,7g

  Skład jednej kapsułki:

      Substancje odżywcze Ilość % RDA
  Energia 4 kcal -
  Węglowodany 986 mg -
  Tłuszcz 17 mg -
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  Wapń 250 mg 31% RDA
  Witamina D3 2,5 µg 50% RDA
  Tiamina (Wit. B1) 0,8 mg 57% RDA
  Proszek z bambusa 5,5 mg -
  Substancje uzupełniające: sacharoza, guma arabska, stearynian magnezu
  *RDA  - zalecane dzienne spożycie
    

  Stosowanie preparatu jest rekomendowane  w celu wzmocnienia organizmu dziecka w
okresie aktywnego wzrostu. Dostarcza mu niezbędnych w tym okresie witamin i
substancji mineralnych.  
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