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Supliment alimentar

Fără arome și coloranți artificiali. Cu zahăr și îndulcitor. Ingrediente (1997,32 mg/tb): zahăr compresibil,
carbonat de calciu, oxid de magneziu, niacinamidă (vit. B3), acid stearic (agent antiaglomerant), ascorbat de sodiu și
acid ascorbic (vit. C), succinat acid de D-alfa tocoferil (Vit. E naturală), fumarat feros, D-pantotenat de calciu (vit. B5),
stearat de magneziu și dioxid de siliciu (agenți antiaglomeranți), fitomenadionă (vit. K1), arome naturale de portocale,
vanilie și cireșe, clorhidrat de piridoxină (vit. B6), biotină, palmitat de retinil și beta-caroten (vit. A), mononitrat de
tiamină (vit. B1), riboflavină (vit. B2), ciancobalamină (vit. B12), acid folic, oxid de zinc, colecalciferol (vit. D3), sucraloză
(îndulcitor), oxid de cupru, iodură de potasiu. Nu conține alergeni. Valori nutriționale: 20,3 kj/4,85 kcal/cps.
Informații nutriționale Cant./tb. %VNR* Informații nutriționale Cant./tb. %VNR*
80 mg 100 Biotină (Vit. B7) 50 mcg 100
Vitamina C
16 mg 100 Vitamina D3
5 mcg 100
Vitamina B3
12 mg 100 Vitamina B12
Vitamina E
2,5 mcg 100
6 mg 100 Calciu
Vitamina B5
120 mg 15
1,4 mg 100 Magneziu
56 mg 15
Vitamina B2
2,8 mg 20
1,4 mg 100 Fier
Vitamina B6
2 mg 20
1,1 mg 100 Zinc
Vitamina B1
0,2 mg 20
800 mcg 100 Cupru
Vitamina A
30 mcg 20
Acid folic (Vit. B9) 200 mcg 100 Iod
75 mcg 100
Vitamina K1
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011.

ACȚIUNI: Complex de 13 vitamine și 6 minerale, în
formă de dinozauri, cu arome naturale. Asigură
necesarul zilnic de vitamine și minerale, esențial în
perioada de creștere.
UTILIZARE: Copii peste 4 ani: se mestecă o tabletă
zilnic, după masă. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un
mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la
vederea copiilor mici. Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

