Floradix Kindervital® dla dzieci
Suplement diety


Wapń i witamina D są potrzebne do utrzymania zdrowych kości i zębów

Składniki:
Kompozycja koncentratów soków owocowych (51%) z:
 wyciągu z miąższu owoców chleba świętojańskiego,
 moreli,
 ananasa,
 czerwonych winogron,
 marakui,
 jabłek,
 cytryny.
Wyciąg wodny (39%) z:
 marchwi (Daucus carota),
 anyżku (Pimpinella anisum),
 kolendry (Coriandum sativum),
 liści pokrzywy (Urtica dioica),
 rukwi wodnej (Nasturtium officinale),
 szpinaku (Spinacia oleracea),
 kwiatu rumianku (Matricaria recutita).
Pozostałe składniki: mleczan wapnia, glukonian wapnia, aromat naturalny, zagęstnik: guma guar
i guma ksantanowa, witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu),
witamina B2 (ryboflawiny 5’-fosforan sodu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1
(chlorowodorek tiaminy), witamina A (palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol), witamina
B12 (cyjanokobalamina).
Floradix-Kindervital jest pysznym suplementem diety dla dzieci, który dostarcza niezbędny wapń
i 9 witamin.
Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego i funkcjonowaniu mięśni. Jest
też potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów.
Floradix-Kindervital jest również doskonałym źródłem witaminy D (zwłaszcza przy ograniczonym
dostępie do słońca), która pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu.
Floradix-Kindervital zawiera witaminy A, B1, B2, niacynę, B6, B12, C, D i E. Witaminy te są niezbędne
do prawidłowego rozwoju organizmu dziecka.
Witamina D – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina A – wspiera utrzymanie prawidłowego widzenia.
Witaminy z grupy B – są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
i przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina E – zapewnia ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina C – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ponadto pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Wapń i witamina D – są potrzebne do utrzymania zdrowych kości i zębów.

Płynna formuła Floradix-Kindervital sprawia, iż witaminy i wapń z łatwością są wchłaniane przez
organizm. Nowa wzbogacona formuła nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych
i konserwujących. Dodatkowo nie zawiera glutenu, nabiału, laktozy i orzechów. Produkt odpowiedni
dla wegetarian.
Zalecana do spożycia porcja dzienna:
Dzieci od 3 lat: 10 ml dwa razy dziennie, najlepiej przed posiłkiem.
Ważne
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia.
Produkt nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych w tym konserwujących.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest
zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia.
Nie pić bezpośrednio z butelki. Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast
po użyciu i umieścić w lodówce. Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać nieotwartą butelkę w chłodnym i suchym miejscu (5–25°C).
Informacja o wartości odżywczej
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Białko

w 100 ml
667 kJ / 157 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g
38 g
27 g
0,5 g

w 10 ml
67 kJ / 16 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g
3,8 g
2,7 g
< 0,5 g

Sól
0,04 g
< 0,01 g
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.

w 20 ml
133 kJ / 31 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g
7,6 g
5,4 g
< 0,5 g

0,01 g

