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organizmu dziecka
      

Tabletki do ssania o smaku czekoladowym.
  Dla dzieci powyżej 4 lat.

KUP TERAZ >>
  
        

      

  Preparat zalecany jako środek dostarczający rozwijającemu się organizmowi dziecka pełnego zestawu niezbędnych witamin oraz mikro i makroelementów. Chroni organizm dziecka przed szkodliwym oddziaływaniem czynników środowiskowych i wzmacnia układ odpornościowy.

  Dieta dziecka powinna być starannie dobrana i zróżnicowana, ponieważ należy dostarczać rozwijającemu się organizmowi niezbędnych witamin i substancji mineralnych. Niestety, organizm dziecka nie zawsze otrzymuje wszystkie substancje, które są podstawą jego prawidłowego wzrostu i rozwoju. Rozwiązać ten problem mogą witaminy, przeznaczone specjalnie dla dzieci, które różnią się od witamin dla dorosłych nie tylko składem, ale również optymalnym dawkowaniem składników. W skład preparatu wchodzi "złoty zestaw" witamin i minerałów .

  W ciągu pierwszych dziesięciu lat życia tworzy się odżywcza baza dla rozwoju człowieka na całe jego pozostałe życie. Dlatego szczególnie ważne jest, żeby dziecko otrzymywało w niezbędnej ilości wszystkie substancje zapewniające wzrost i&nbsp;harmonijny rozwój organizmu .  
 

    Skład i forma preparatu: 60 tabletek po 740 mg

  Skład jednej tabletki:

      Substancje odżywcze Ilość % RDA
  Wapń 5,0 mg -
  Fosfor 5,0 mg -
  Magnez 1,0 mg -
  Żelazo 0,03 mg -
  Miedź 50 µg -
  Cynk 0,375 mg -
  Selen 1,0 µg -
  Chrom 1,0 µg -
  Mangan 0,1 mg -
  Fluor 37,0 µg -
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  Beta-karoten 750 µg (125 µg - Wit.A)15,6% RDA
  Witamina B1 0,25 mg 18% RDA
  Witamina B2 0,325 mg -
  Witamina B6 0,325 mg -
  Witamina B9 0,05 mg -
  Witamina B12 0,5 µg 50% RDA
  Witamina C 12,5 mg 21% RDA
  Witamina E 2,5 mg 25% RDA
  Witamina PP 3,0 mg -
  Substancje uzupełniające: dekstroza, kakao, sacharoza
  *RDA  - zalecane dzienne spożycie
      

  Stosowanie preparatu jest rekomendowane w celu zapobiegania niedoborom witamin,
wzmocnienia układu odpornościowego i wsparcia statusu energetycznego organizmu
dziecka.  

      >   
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