
Lifepac Junior (Vision)

      

  
Kup teraz &gt;&gt;   
      

  

 Lifepac Junior stworzony został specjalnie dla dzieci w wieku powyżej 4 roku życia, aby
zaspokoić zapotrzebowanie organizmu dziecka na witaminy, makro- i mikroelementy oraz
gwarantować harmonijny rozmój wszystkich jego funkcji fizycznych i psychicznych. W ciągu
pierwszych dziesięciu lat życia tworzy się odżywcza baza dla rozwoju człowieka na całe jego
pozostałe życie. Dlatego szczególnie ważne jest, żeby dziecko otrzymywało w niezbędnej ilości
wszystkie substancje zapewniające wzrost i harmonijny rozwój organizmu. 

Wskazania:
Biologicznie aktywny dodatek do pożywienia dla dzieci w wieku od 4 lat stanowi uzupełnienie
normalnej diety w witaminy i mikroelementy w okresie aktywnego wzrostu organizu dziecięcego,
zwiększa ogólną odporność. 

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Skład i forma preparatu - 60 kapsułek po 740mg
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Lifepac Junior (Vision)

Skład jednej kapsułki:
Sacharoza,
Glukoza,
Kakao,
Maltodekstryna,
Wodofosforan wapnia (substancja przeciwzbrylająca),
Hydroksypropylometyloceluloza (substancja wypełniająca),
Węglan magnezu (substancja przeciwzbrylająca),
Dwutlenek tytanu (barwnik), 
Tlenek żelaza (barwnik),
Fosforan trisodowy (stabilizator),
Sterynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca),
Olej arachidowy,
Glikol polietylenowy,
Amorficzny dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca),
Butylochydroksyanizol (przeciwutleniacz),
Tlenek cynku,
Glukonian żelazowy,
Węglan manganowy,
Siarczan miedzi,
Fluorek sodu,
Orotan chromu,
Selenian sodu,
Witaminy: Beta-karoten, Folacyna, Niacyna, Ryboflawina, Witamina D3, B6, B12, C, E. 

    

      Zawartość witamin i składników mineralnych   1 kapsułka    RDA
    Witamina B1 (tiamina)    250 µg    18 %
  Witamina B2 (ryboflawina)   350 µg    20%
  Witamina B3 (niacyna)    3 mg    17 %
  Witamina B6 (pirydoksyna)   350 µg    16 %
  Witamina B11 (folacyna)   50 µg    25%
  Witamina B12 (kobalamina)   0,5 µg    50 %
  Witamina C    12,5 mg    21 %
  Witamina D3    250 µg    12 %
  Witamina E    750 µg    25 %
  Beta-karoten    2,5 mg    15,6 %
  Chrom    1 µg    -
  Fosfor    5 mg    0,6 %
  Magnez    1 mg    0,3 %
  Miedź    50 µg    -
  Wapń    5 mg    0,6 %
  Żelazo    30 µg    0,2 %
  RDA  - zalecane dzienne spożycie
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Lifepac Junior (Vision)

      
Sposób użycia:
Dwa razy dziennie po jednej kapsułce w czasie posiłku, popijając wodą. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Warunki przechowywania:
Przechowywać w szczelnie zakniętym opakowaniu w suchym miejscu, w temperaturze
pokojowej. Suplementy diety  powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych
dzieci. 

Nazwa producenta:
Nutripharma Ltd. group of Akropharma companies, Waterford - Ireland.
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