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Żel o smaku czekoladowym lub waniliowym.
  Dla dzieci powyżej 6 lat.

KUP TERAZ >>
  
      

        Nowy produkt dla dzieci Lifepac Junior Be Strong. Opracowany przez specjalistów Firmy Vision z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych . Podnosi odporność organizmu i korzystnie wpływa na harmonijny rozwój dziecka dzięki wykorzystaniu naturalnych substancji ochronnych - aceroli, miodu  i mleczka pszczelego .  

  Preparat zawiera sok z Aceroli  (wiśnia z Barbados), jednego z najbogatszych pod względem zawartośći witaminy C (kwas askorbinowy). Witamina C  zapobiega awitaminozie, wspomaga przyswajanie wapnia i żelaza, aktywizuje procesy regeneracyjne w tkankach, pomaga organizmowi w zwalczeniu infekcji, poprawia kondycję organizmu podczas wysiłku fizycznego i i ntelektualnego. Zawarta w aceroli  witamina C posiada dwukrotnie silniejsze działanie w porównaniu ze sztucznie wytworzonym kwasem askorbinowym, jest dobrze tolerowana przez osoby cierpiące na alergie na owoce cytrusowe. 

Miód  regularnie spożywany zwiększa odporność organizmu. Zawarty w preparacie pozyskiwany jest metodą centryfugowania, dzięki czemu zachowuje wszystkie cenne właściwości miodu.

Mleczko pszczele  to naturalny "koktajl lecznicy" zawierający witaminy, substancje białkowe, aminokwasy i mikroelementy. Mleczko pszczele  ma wyjątkowo korzystny wpływ na wegetatywny system nerwowy, poprawia ciśnienie tętnicze, reguluje procesy krwiotwórcze, odporność organizmu. Hemoglobina  wchodząca w skład mleczka pszczelego posiada właściwości antyoksydacyjne, antywirusowe oraz 
antybakteryjne . 

      

  
  Witaminy z grupy B  reguluję pracę systemu nerowowego, układu wydzielania wewnętrznego i trawiennego, wspomagają procesy krwiotwórcze. Witamina D3  wspomaga przyswajanie wapnia przez tkankę kostną, jak również reguluje wymianę fosforowo-wapniową.  
 
  

    Skład i forma preparatu: 8 tub po 15g

  Skład jednej tuby:

    Substancje odżywcze Ilość % RDA
  Tłuszcz 0,1 g -
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  Tiamina (Wit. B1) 0,9 g 64% RDA
  Ryboflawina (Wit. B2) 1,0 mg 65% RDA
  Witamina B6 8,7 mg 65% RDA
  Witamina D3 2,5 µg 50% RDA
  Sok z Aceroli 300 mg -
  Mleczko pszczele 100 mg -
  Miód 1200 mg -
  Substancje uzupełniające: syrop glukozowy, maltodekstryna, woda, proszek z kakao, mleko w proszku, soja, smak waniliowy, olej palmowy, guma arabska, sacharoza, skrobia, sorbinian potasu
  *RDA  - zalecane dzienne spożycie
    

  Stosowanie preparatu jest rekomendowane  w celu wzmocnienia odporności i
uzupełnienia niedoboru witamin w organizmie dziecka.  

      >   
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