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Vibovit Uczeń Witaminy + Żelazo 30 tabl.
 

Cena: 42,02 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent/
Dystrybutor

TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 tabl. zawiera: Witamina A 400 mcg, Żelazo 4,2 mg, Kwas foliowy 200 mcg, Witamina C 40 mg, Witamina K 30 mcg, Witamina E 6
mg, Witamina A 400 mcg, Tiamina 0,9 mg, Ryboflawina 1,1 mg, Niacyna 12 mg, Kwas pantotenowy 4 mg, Witamina B6 1 mg, Witamina
B12 1,3 mcg, Biotyna 50 mcg, Jod 45 mcg, Witamina D 10 mcg, Magnez 57 mg, Cynk 3 mg.  Wskazania Preparat należy stosować u
dzieci w wieku 6-12 lat w celu uzupełnienia w organizmie poziomu witamin i składników mineralnych. Szczególnie polecany w celu
rozwoju funkcji poznawczych.  Działanie Suplement diety charakteryzuje się złożonym składem. Zawiera dużą liczbę witamin i
składników mineralnych, które pozytywnie oddziałują na funkcjonowanie organizmu. Witamina C uczestniczy w różnych procesach
biologicznych i wspomaga działanie układu odpornościowego. Wykazuje właściwości przeciwutleniające i dlatego chroni przed
szkodliwym wpływem wolnych rodników oraz przyśpiesza wchłanianie żelaza. Kwas foliowy bierze udział w syntezie związków
purynowych, pirymidynowych, a także części aminokwasów. Uczestniczy również w procesie podziału komórek. Magnez i witaminy z
grupy B wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego. Witamina B6 uczestniczy w produkcji antyciał i hormonów, a witamina B12
jest bardzo ważna w procesie powstawania erytrocytów. Żelazo stanowi nośnik tlenu w organizmie i przeciwdziała anemii. Witamina K
znana jest przede wszystkim z tego, że uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Dodatkowo warunkuje prawidłowy przebieg procesu
powstawania białek kości oraz metabolizmu wapnia.  Dawkowanie Stosować doustnie w dawce wynoszącej 1 tabletka na dobę do
ssania.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.  
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