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Centrum Junior, witaminy dla dzieci od 4. roku życia, 30
tabletek do ssania
 

Cena: 32,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek do ssania

Postać tabletki do ssania

Producent PFIZER TRADING POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Centrum Junior, witaminy dla dzieci od 4. roku życia, suplement diety w postaci tabletek do ssania. Zawiera witaminę D, która pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego u dzieci. Witaminę B1, która przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
węglowodanów i uwalniania energii. Żelazo, które przyczynia się do poznawczych prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci.
Zawiera witaminę D, która jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety witaminami i składnikami mineralnymi dla dzieci od 4 roku życia.

Zalecane spożycie
Dzieci od 4 roku życia: 1 tabletka do ssania dziennie.

Skład
Substancja słodząca (ksylitol), tlenek magnezu, fosforan diwapniowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości (E330),
maltodekstryna, emulgatory (E 470b, E 570), substancja przeciwzbrylająca (E551), fumaran żelaza (II), substancja wypełniająca (E460),
olej palmowy, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), aromat, modyfikowana skrobia spożywcza, amid kwasu nikotynowego, tlenek
cynku, chlorek potasu, D-pantotenian wapnia, substancja słodząca (E 951), żelatyna, siarczan manganu, skrobia, monoazotan tiaminy
(witamina B1), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), octan retinylu (witamina A), ryboflawina (witamina B2), kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna, selenian (VI) sodu, przeciwutleniacz (E321), filochinon (witamina K),
cyjanokobalamina (witamina B12), cholekalcyferol (witamina D).

Warto?ci od?ywcze
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Witamina A (?g ekwiwalentu retinolu)

Witamina E (mg ekwiwalent alfa-tokoferolu)

Witamina C

Tiamina (Witamina B1)

Ryboflawina (Witamina B2)

Witamina B6

Witamina B12

Witamina D
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Biotyna

Kwas foliowy

Niacyna (mg ekwiwalent niacyny)

Kwas pantotenowy

Cynk

Mangan

Selen

?elazo
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* Referencyjna warto?? spo?ycia

Przechowywanie

W suchym miejscu, poniżej 25°C. Nie należy stosować jeżeli folia zabezpieczająca na opakowaniu jest uszkodzona.
Po użyciu szczelnie zamknąć wieczko.
W miejscu niedostępnym do dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kobiety w ciąży, przed zażyciem powinny skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ preparat ten zawiera witaminę
A.
Zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny).
Nadmierne spożycie ksylitolu może działać przeczyszczająco.

Dodatkowe informacje

Zawiera substancje słodzące.
Zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia są bardzo ważne, dlatego tego produktu nie należy stosować jako
substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji.

 

Galeria
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