ДОБАВКИ И ХРАНЕНЕ

Форевър Ливинг Продъктс България

Forever Kids
Форевър кидс

Код: 354
120 таблетки
ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
Осигурете на децата си хранителните вещества, от които се нуждаят всеки
ден, с дъвчащите мултивитамини Форевър
кидс. Тези вкусни таблетки осигуряват на
възрастни и деца над двегодишна възраст
жизненоважните витамини, минерали,
желязо и фитонутриенти, които може би
им липсват.
Желязото е нова съставка в осъвременената формула на Форевър кидс, заради
ролята си в имунната защита и умственото
развитие. Дефицитът му е често срещан, а
функциите му в тялото подкрепят цялостното здраве.
Фитонутриентите са особено полезни
съставки на растенията. Новата ни, усъвършенствана формула съдържа повече
фитонутриенти от още по-добре подбрани
плодове и зеленчуци. Резултатът е мултивитамин с отличен вкус, който чудесно
допълва гамата от хранителни добавки
на Форевър.
Формулата на продукта не съдържа
изкуствени оцветители и консерванти, а
фитонутриентите са извлечени от питател-

ни храни като моркови, цвекло, броколи,
спанак, сини боровинки, ябълки, червени
боровинки, домати, ягоди, тиква и по-екзотичните и много нашумели напоследък
нар, мангостан, акаи и годжи бери. Натуралният аромат на грозде ще хареса и на
вас и на децата ви.
ОСНОВНИ СЪСТАВКИ
Витамин А (като бета-каротин)
Витамин С (като аскорбинова
к-на)
Витамин D3 (като
холекалциферол)
Витамин Е (като d-алфа
токоферил ацетат)
Витамин В1 (като тиамин
мононитрат)
Витамин В2 (като рибофлавин)
Ниацин (като ниацинамид)
Витамин В6 (като пиридоксин
хидрохлорид)
Фолат (като фолиева киселина)
Витамин В12 (като
цианокобаламин)
Биотин

750 UI
15 mg
100 IU
5 IU
0.38 mg
0.43 mg
5 mg
0.5 mg
100 µg
0.75 µg
75 µg

Форевър Ливинг Продъктс България

Пантотенова к-на (като D-калциев
пантотенат)
2,5 mg
Калций (като дикалциев малат) 25 mg
Желязо (като железен
бис-глицинат)
1 mg
Магнезий (като димагнезиев
малат)
12.5 mg
Цинк (като цинков глицинат
хелат)
1.9 mg
Мед (като меден глюконат)
0.025 mg
Патентована смес
10 mg
Червен пипер на прах, домати на прах,
ягоди на прах, червени боровинки на прах,
акаи на прах, мангостан на прах, годжи
бери на прах, нар на прах, сини боровинки
на прах, броколи на прах, спанак на прах,
кел на прах, цвекло на прах, моркови на
прах, тиква на прах, грозде на прах, ябълки
на прах, екстракт от череши ацерола на
прах, зеле на прах, лук на прах.
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ДРУГИ СЪСТАВКИ
Сорбитол, ксилитол, натурални аромати, лимонена киселина, екстракт от
гроздови люспи, стеаринова киселина,
сукралоза, силициев диоксид, магнезиев
стеарат, гума гуар, малтодекстрин.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
За деца над 4 години и възрастни,
четири таблетки на ден под формата на
хранителна добавка.
За деца от 2 до 4 години – две таблетки
дневно под родителско наблюдение.
Препоръчително е да се дъвчат.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Без изкуствени оцветители и консерванти.
Основата на фитокомпонентите е извлечена от най-добрите суровини,
включително броколи, цвекло, спанак и моркови.

