NATURAL

Vitamina B12 contribuie la: metabolismul energetic
normal, funcționarea normală a sistemelor nervos și
imunitar, menținerea sănătății psihice, formarea normală
a globulelor roșii. UTILIZARE: de la 6 luni la 5 ani: 5 ml
(o linguriță) pe zi, dimineața; peste 5 ani: 10 ml (o
lingură) pe zi, dimineața. Agitați înainte de întrebuințare. Se poate administra ca atare sau diluat. După
deschidere, a se păstra la frigider și a se consuma în
maximum 60 de zile. 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 SIROP PENTRU COPII
mici. Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingrediente.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și
umiditate.
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SUPLIMENT ALIMENTAR. Fără zahăr. Cu îndulcitor. Ingrediente:
apă puri cată, fructoză (îndulcitor), citrat de Calciu, aromă de fragi de pădure, acid citric
(acidi ant), gumă de xantan (agent de îngroșare), benzoat de sodiu, sorbat de potasiu
(conservanți), cianocobalamină 0,1% în bază maltodextrină (vitamina B12), colecalciferol
0,25% în bază maltodextrină (vitamina D3). Nu conține alergeni. Valori nutriționale
per 10 ml: 84,1 kj/19,8 kcal.
Cant./10ml %VNR*
Informații nutriționale:
120,00 mg 15,0
Calciu
5,00 mcg 100,0
Vitamina D3
2,00 mcg 80,0
Vitamina B12
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011.
ACȚIUNI: Sirop pentru copii, cu gust de fragi de
pădure, esențial în perioada de creștere pentru o
dezvoltare armonioasă. Calciul, necesar pentru
menținerea sănătății sistemului osos și a dinților,
contribuie la: funcționarea normală a sistemului
muscular, o neurotransmisie normală, procesul de
diviziune și de diferențiere celulară. Vitamina D3
contribuie la: absorbția / utilizarea normală a calciului
și fosforului, menținerea concentrațiilor normale de
calciu în sânge, menținerea sănătății sistemelor osos,
muscular și imunitar, menținerea sănătății dinților.

