


Συστατικά Ημερήσια Δόση Ημερήσια Δόση
για παιδιά μεταξύ για παιδιά άνω
2-4 ετών των 4 ετών
(2 δισκία) %Σ.Η.Π. και ενήλικες %Σ.Η.Π.

(4 δισκία)                                                                  

Βιταμίνη Α (ως β-καροτένιο) 400 μg 50 % 800 μg 100 %
Βιταμίνη Β1 (ως νιτρική θειαμίνη) 0,55 mg 50 % 1,1 mg 100 %
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη) 0,7 mg 50 % 1,4 mg 100 %
Βιταμίνη D3 (ως χολικαλσιφερόλη) 2,5 μg 50 % 5 μg 100 %
Νιασίνη (ως νικοτιναμίδιο) 8 mg 50 % 16 mg 100 %
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ) 40 mg 50 % 80 mg 100 %
Βιοτίνη 25 μg 50 % 50 μg 100 %
Παντοθενικό οξύ (ως D-παντοθενικό ασβέστιο) 3 mg 50 % 6 mg 100 %
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη) 0,7 mg 50 % 1,4 mg 100 %
Βιταμίνη Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη) 1,25 μg 50 % 2,5 μg 100 %
Βιταμίνη Ε (ως οξική D-α-τοκοφερόλη) 6 mg 50 % 12 mg 100 %
Φυλλικό οξύ 100 μg 50 % 200 μg 100 %
Ψευδάργυρος (ως διγλυκινικός ψευδάργυρος) 3,75 mg 38 % 7,5 mg 75 %
Σίδηρος (ως διγλυκινικός σίδηρος) 2 mg 14 % 4 mg 29 %

ΣΗΠ: Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα.

Άλλα συστατικά: Ξυλιτόλη, σορβιτόλη, μηλικό ασβέστιο, μηλικό μαγνήσιο, φυσικό βελτιωτικά γεύσης, κιτρικό οξύ,
μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, χρωστική ουσία (ανθοκυάνες από εκχύλισμα φλούδας σταφυλιού), αποκλειστικό μίγμα
φρούτων και λαχανικών (σκόνη κόκκινης πιπεριάς, ντομάτας, φράουλας, φρούτων Cranberry, φρούτων Acai, φρούτων
μαγγούστας, φρούτων Goji, ροδιού, φρούτων Blueberry, μπρόκολου, σπανακιού, λάχανου, παντζαριoύ, καρότου,
κολοκύθας, σταφυλιού, μήλου, εκχυλίσματος φρούτων ασερόλας, κουνουπιδιού, κρεμμυδιού), στεατικό οξύ, διοξείδιο
του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, σουκραλόζη, κυαμόψεως κόμμι, γλυκονικός χαλκός. 

Το προϊόν διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά, όταν ληφθεί η δόση.

Περιγραφή & Προειδοποιήσεις: Να μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα
διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευθείτε τον γιατρό
σας πριν καταναλώσετε το προϊόν εάν είσθε έγκυος, θηλάζουσα ή εμφανίζεται κάποια ιατρική κατάσταση. 
Η υπερβολική κατανάλωση του προϊόντος μπορεί να έχει υπακτική δράση.
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