Multivitamin gumitabletta
Echinacea kivonattal elsősorban gyermekeknek
Étrend-kiegészítő termék
A B6-, B12-, és C-vitamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban. Az A-, B6-,
C- és D-vitamin, valamint a folsav, és a szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. A
B12-, és C-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez. A B6-vitamin, valamint a folsav
hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez. A B6-, B12-, és C-vitamin, valamint a folsav
hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához. Az E-vitamin, valamint a szelén hozzájárul a
sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A D-vitamin hozzájárul a normál csontozat és fogazat
fenntartásához. A kasvirág kivonat támogatja a felső légutak és az immunrendszer normál
működését.
Nem tartalmaz mesterséges színezéket és aromát. Nem tartalmaz édesítőszert és tartósítószert. Nem
tartalmaz állati eredetű összetevőt.
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl! A termék fogyasztása 3 éves kor alatt nem
ajánlott! Cukorbetegek a gumitabletta szénhidráttartalmát vegyék figyelembe! Az étrend-kiegészítő
nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Összetevők (1 gumitablettára): maltóz szirup (1600,88 mg), cukor (1050 mg), szárított glükóz szirup
(150 mg), zselésítőanyag (pektin), aszkorbinsav, savanyúságot szabályzó anyagok (citromsav,
nátrium-citrát), D-alfa-tokoferil-acetát, cink-citrát, természetes eper aroma, fényezőanyag
készítmény [növényi olaj, karnaubaviasz, antioxidáns (alfa-tokoferol), citromsav], bíbor kasvirág
kivonat (0,17 %), retinil-palmitát, természetes színezék (fekete répalé koncentrátum), kolekalciferol,
szelénnel dúsított élesztő, piridoxin-hidroklorid, folsav, cianokobalamin.
Hatóanyag a napi adagban: 1 gumitabletta: A-vitamin: 400 µg (50%*), B6-vitamin: 0,35 mg (25%*),
B12-vitamin: 0,625 mg (25%*), C-vitamin: 40 mg (50%*), D-vitamin: 2,5 µg (50%*), E-vitamin: 6 mg
(50%*), folsav: 100 µg (50%*), cink: 3,75 mg (37,5%*), szelén: 27,5 µg (50%*), bíbor kasvirág kivonat:
5 mg.
2 gumitabletta: A-vitamin: 800 µg (100%*), B6-vitamin: 0,7 mg (50%*), B12-vitamin: 1,25 mg (50%*),
C-vitamin: 80 mg (100%*), D-vitamin: 50 µg (100%*), E-vitamin: 12 mg (100%*), folsav: 200 µg
(100%*), cink: 7,5 mg (75%*), szelén: 55 µg (100%*), bíbor kasvirág kivonat: 10 mg.
*NRV= a felnőttek számára javasol napi beviteli referencia érték.
Adagolás: gyermekeknek (3 éves kor fölött) napi 1 gumitabletta, felnőtteknek napi 2 gumitabletta
étkezést követően oldódásig szétrágva.
Nettó tömeg: 135,0 g (45 x 3000 mg gumitabletta)
Minőségét megőrzi: a csomagoláson jelzett hónap végéig (hónap, év).
Tárolás: legfeljebb 25 °C-on, fénytől védett, száraz helyen, gyermekek elől elzárva.
Forgalmazza:
Natureland Egészségcentrum Zrt.,
3060 Pásztó, NATURLAND Park
www.naturland.hu

