VISOLVIT BABY 1+
Syrop multiwitaminowy z żelazem
Dietetyczny Środek Spożywczy Specjalnego Przeznaczenia Medycznego

Visolvit Baby 1+ to syrop o smaku pomarańczowym, zawiera kompozycję
9 ważnych w rozwoju dziecka witamin oraz żelaza.
Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. Witamina D pomaga w
utrzymaniu zdrowych zębów i kości.
Visolvit Baby 1+ to zestaw starannie dobranych składników, przygotowany z myślą o najmłodszych - Visolvit
Baby 1+ przeznaczony jest dla dzieci powyżej 1 roku życia.

Visolvit Baby 1+ do postępowania dietetycznego:
• w przypadku niedoboru witamin oraz żelaza
• w okresie przeziębień
• po przebytych chorobach i infekcjach
• w przypadku braku apetytu
• w okresie intensywnego rozwoju
Ważna informacja: Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia i nie może zastępować
prawidłowej diety. Przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania
pozajelitowego.
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Po otwarciu, spożyć
w ciągu 24dni. Preparat powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przed użyciem
mocno wstrząsnąć.
Zalecane dawkowanie (o ile lekarz nie zaleci inaczej):
Dzieci powyżej 1 roku życia – raz dziennie 5ml (1miarka)

Wartość odżywcza syropu
Wartość energetyczna
Witamina A
Witamina B1 (tiamina)

100g

5ml (jedna miarka)

279 kcal/
1187 kJ

Ilość
19 kcal/
79 kJ

%RDA*

4,5mg

0,3mg

75%

6mg

0,4mg

80%

Witamina B2 (ryboflawina)

7,5mg

0,5mg

71%

Witamina B3 (niacyna)

90,6mg

6mg

86%

30mg

2mg

67%

Witamina B6

7,5mg

0,5mg

71%

Witamina B12

12,1μg

0,8μg

100%

Witamina D3

75,5μg

5μg

71%

Witamina E

60,4mg

4mg

80%

Żelazo

52,8mg

3,5mg

44%

Tłuszcz

0,1g

<0,1g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

<0,1g

<0,1g

Węglowodany

69,6g

4,6g

w tym cukry
Białko

46g
<0,3g

3,1
<0,3g

Sód

0,014g

<0,01g

Witamina B5 (kwas pantotenowy)

* zalecane dzienne spożycie witamin i minerałów dla niemowląt i małych dzieci

Składniki: witamina A, witamina B1 (tiamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (niacyna), witamina B5
(kwas pantotenowy), witamina B6, witamina B12, witamina D3, witamina E, żelazo, syrop glukozowo-fruktozowy,
octan wapnia, aromat pomarańczowy naturalny, woda. Zawiera substancję słodzącą.
Przeciwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu
Objętość netto: 120ml
Numer partii:
Najlepiej spożyć przed końcem:
Tu wpisz datę otwarcia preparatu:
Wyprodukowano w Polsce dla:
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Podleśna 83
05 – 552 Łazy
tel. (22) 70 28 200
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VISOLVIT BABY 1+
Dietetyczny Środek Spożywczy Specjalnego Przeznaczenia Medycznego
Syrop multiwitaminowy o smaku pomarańczowym
Codzienny zestaw 9 witamin oraz żelaza

Visolvit Baby 1+ to syrop o smaku pomarańczowym, zawiera bogatą kompozycję
9 ważnych w prawidłowym rozwoju dziecka witamin oraz żelaza.
Zalecane dawkowanie (o ile lekarz nie zaleci inaczej):
dzieci powyżej 1 roku życia – raz dziennie 5ml (1miarka)
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Po otwarciu, spożyć
w ciągu 24dni. Preparat powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przed użyciem mocno wstrząsnąć.

Objętość netto: 120ml
Numer partii:
Najlepiej spożyć przed końcem:

