
Forever Kids™

Díky těmto cucavým multivitaminům Forever
Kids ™ poskytnete svým dětem výživné látky,
které každý den potřebují. Tyto zábavné a chutné
multivitaminy poskytnou dospělým a dětem
od 2 let důležité vitaminy, minerální látky
a fytonutrienty, kterých mohou mít v organizmu
nedostatek.

Novou složkou ve Forever Kids je železo, které
hraje důležitou roli při podpoře imunity 
a v kognitivním rozvoji. Je to látka, která zlepšuje
celkový zdravotní stav, ale v organizmu jí máme
často nedostatek.

Fytonutrienty jsou velmi důležité rostlinné látky,
které se nacházejí v ovoci a zelenině. Nová
receptura má ještě více fytonutrientů díky
vylepšené směsi ovoce a zeleniny. Výsledkem je
multivitamin, který má skvělou chuť, jeho užívání
je zábavné, a doplňuje řadu ostatních výživových
doplňků, které Forever Living nabízí!

Fytonutriční základna Forever Kids pochází
z takových výživných potravin, jako jsou například
mrkev, cukrová řepa, špenát, brokolice,
borůvky, jablka, brusinky, rajčata a jahody.
Neobsahuje umělá barviva ani konzervační látky.
Vy i vaše děti si zamilujete přirozenou hroznovou
chuť, a navíc budete mít pocit spokojenosti!

OBSAH: 
120 tablet

DÁVKOVÁNÍ: 
Děti starší než 4 roky a dospělí: 2 tablety denně
jako doplněk stravy.
Děti od 3 do 5 let: 1 tableta denně pod dohledem
dospělé osoby.

• bez umělých barviv a konzervačních látek

• cucavé tablety 

• fytonutrienty získané z nejlepších suro-
vin, jako například brokolice, špenát, 
cukrová řepa a mrkev 
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Výživa

PRODUKT #354

Představené výrobky obsahují vitaminy a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě a tím pomáhají posilovat zdraví. Jejich účelem není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat 
nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem.

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA OPAČNÉ STRANĚ



Dávka: 1 tableta: děti 3-5 let, 2 tablety: dospělí a děti více než 5 let
Množství na dávku děti ve věku 3-5 let dospělí a děti od 5 let
                                                                                                 (1 tableta)            % DDD            (2 tablety)           % DDD
Vitamin A (beta-karoten) 225 µg 28 450 µg 56
Vitamin B1 (tiaminmononitrát) 0,38 mg 35 0,75 mg 68
Vitamin B6 (pyridoxin HCl) 0,5 mg 36 1 mg 71
Vitamin D (cholekalciferol) 2,5 µg 50 5 µg 100
Niacin (nikotinamid) 5 mg 31 10 mg 63
Biotin (D-biotin) 75 µg 150 150 µg 300
Vitamin C (kyselina L-askorbová) 15 mg 19 30 mg 38
Vitamin B2 (riboflavin) 0,43 mg 31 0,85 mg 61
Kyselina pantothenová (D-pantotenát vápenatý) 2,5 mg 42 5 mg 83
Vitamin B12 (kyanokobalamin) 0,75 µg 30 1,5 µg 60
Vitamin E (D-alfa-tokoferylacetát) 3,36 mg 28 6,7 mg 56
Folát (kyselina pteroylmonoglutámová) 100 µg 50 200 µg 100
Vápnik (jablečnan vápenatý) 25 mg 3 50 mg 6
Hořčík (jablečnan hořečnatý) 12,5 mg 3 25 mg 7
Zinek (diglycinát zinečnatý) 1,88 mg 19 3,75 mg 38
Železo (diglycinát železnatý) 1 mg 7 2 mg 14
Meď (glukonan měďnatý) 25 µg 3 50 µg 5
Patentovaná směs (v prášku): 10 mg  20 mg
červená paprika, rajčata, jahody, brusinky, acai, mangostana, kustovnice čínská, granátová jablka, borůvky,    
brokolice, špenát, kapusta, cukrová řepa, mrkev, dýně, hrozny, jablka, acerolový extrakt, zelí, cibule
Ostatní složky: Sorbitol, xylitol, přírodní příchuť, kyselina citronová, extrakt z hroznových slupek, kyselina     
stearová, sukralóza, oxid křemičitý, stearan hořečnatý, guarová guma, maltodextrin.
* % DDD – % doporučené denní dávky
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