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Multiwitamina dla dzieci - 500 ml
Cena

86,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 48 godzin

Numer katalogowy

KAT00056

Kod EAN

5905279845749

Producent

Yango

Opis produktu
Wspiera zdrowy rozwój dziecka
Ułatwia koncentrację i wspomaga pamięć
Dostarcza niezbędnych witamin i minerałów
Wygodne w użyciu przez dzieci i rodziców
Przyjazne dziecku dzięki naturalnemu smakowi pomarańczy

STAWIAMY NA JAKOŚĆ!
Suplementy YANGO produkujemy zachowując najwyższe rygory kontroli jakości. Dbamy o odpowiednie stężenie substancji
czynnych i całkowite bezpieczeństwo produktów. Wierzymy, że w ten sposób możemy skutecznie pomóc Ci w osiągnięciu
zamierzonych celów.
Multiwitamina dla dzieci to naturalny suplement diety stworzony z myślą o najmłodszych. Płynna forma produktu jest
wygodna w użyciu zarówno z punktu widzenia rodzica, jak i dziecka. Zawarty w niej kompleks witamin, minerałów i składników
roślinnych wspiera prawidłowy i zdrowy rozwój dziecka.

Dlaczego dzieci potrzebują witamin?
Witamina A chroni układ oddechowy przed chorobotwórczymi drobnoustrojami.
Witamina D wspomaga organizm dziecka w lepszym przyswajaniu wapnia oraz fosforu.
Witamina E chroni komórki przed stresem antyoksydacyjnym.
Witaminy z grupy B wpływają na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój układu nerwowego. Dodatkowo wpływają na
prawidłowy metabolizm energetyczny.
Witamina B1 - odpowiada za właściwy rozwój oraz wzrost kości
Witamina C - odgrywa istotną rolę w wielu procesach zachodzących w organizmie. Wspiera funkcjonowanie układu
nerwowego, wspomaga układ odpornościowy, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia oraz zwiększa przyswajalność
żelaza.

Vitamins & Minerals for Kids Blend™
Dostarcza niezbędne witaminy A, C, D3, E oraz witaminy z grupy B, w tym wit. B12! Wzbogacona o minerały: wapń,
magnez, cynk, mangan, chrom, potas, jod.

Super Kids Blend™
Mieszanka zawiera: spirulinę, lucernę, brokuły, bioflawonoidy cytrusowe, koenzym Q10.

Składnik aktywny

15 ml - dawka dzienna % RWS*
(wiek 5-9 lat)
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30 ml - dawka dzienna % RWS*
(wiek 10-12 lat)
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Witamina A
400 ug
Witamina C
90 mg
Witamina D3
7,5 ug
Witamina E
5 mg
Witamina B1 (tiamina) 0,5 mg
Witamina B2
0,7 mg
(ryboflawina)
Witamina B3 (niacyna) 8 mg
Witamina B6
0,7 mg
Witamina B9 (kwas
100 ug
foliowy)
Witamina B12
1 ug
Witamina B7 (biotyna) 30 ug
Witamina B5 (kwas
4 mg
pantotenowy)
Cynk
3,3 mg
Selen
11,25 ug
Mangan
0,5 mg
Chrom
10 ug
Jod
25 ug
Cholina
6,24 mg
Inozytol
5 mg
PABA (kwas
2 mg
aminobenzoesowy, wit.
B10)
Luteina
5 mg
Koenzym Q10
1 mg
Bioflawonoidy cytrusowe 1 mg
Sproszkowana spirulina 2 mg
Sproszkowana lucerna 2 mg
Sproszkowane brokuły 2 mg

50%
113%
150%
42%
45%
50%

800 ug
180 mg
15 ug
10 mg
1 mg
1,4 mg

100%
225%
300%
83%
91%
100%

50%
50%
50%

16 mg
1,4 mg
200 ug

100%
100%
100%

40%
60%
67%

2 ug
60 ug
8 mg

80%
120%
133%

33%
20%
25%
25%
17%
-

6,6 mg
22,5 ug
1 mg
20 ug
50 ug
12,48 mg
10 mg
4 mg

66%
41%
50%
50%
33%
-

-

10 mg
2 mg
2 mg
4 mg
4 mg
4 mg

-

*RWS - referencyjna wartość spożycia

Pozostałe informacje
Objętość netto
Sugerowana dawka dzienna (wiek 5-9 lat)
Sugerowana dawka dzienna (wiek 10-12 lat)
1 opakowanie wystarcza na

500 ml
15 ml
30 ml
17-33 dni

Sposób użycia: Dzieci w wieku 5-9 lat: 15 ml codziennie rano. Dzieci w wieku 10-12 lat: 30 ml codziennie rano. Wstrząsnąć
przed użyciem. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia.
Składniki: woda wielokrotnie filtrowana, naturalna mieszanka soków owocowych z koncentratów (pomarańcza, jabłko,
mandarynka, guawa, papaja, limonka, mango, ananas, winogrono), substancja słodząca (fruktoza), kwas L-askorbinowy,
naturalny aromat pomarańczowy, glukonian wapnia, glukonian magnezu, glukonian cynku, regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), cytrynian potasu , emulgator (guma ksantanowa), L-dwuwinian choliny, niacyna, inozytol, kompleks estrów
luteiny, octan dl-alfa tokoferylu, substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), glukonian manganu, kwas
pantotenowy, kwas aminobenzoesowy (PABA), sproszkowana spirulina, sproszkowana lucerna, sproszkowane brokuły,
sproszkowana bioflawonoidy cytrusowe, koenzym Q10, cholekalcyferol, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny,
chlorowodorek tiaminy, kwas foliowy, beta karoten, pikolinian chromu, palmitynian retinylu, biotyna, jodek potasu, selenin
sodu, cyjanokobalamina, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe). 100% naturalny smak i naturalny kolor.
Informacja: Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorują na kamice nerkową. W
związku z zawartością witaminy D, przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja
wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i
zdrowego trybu życia. Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Osoby przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane
małym dzieciom, kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp.
z o.o. Masa netto: 500 ml.
Informacja alergiczna:
Nie zawiera skorupiaków, jaj, ryb, orzechów, soi, składników mlecznych, selera, gorczycy, sezamu.
Produkowane bez użycia sztucznych substancji zapachowych lub barwiących.
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Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: GIS-ŻP-SD-4230-03790/KC/18
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