Visolvit Junior Orange
suplement diety
10 saszetek / 30 saszetek
Preparat VISOLVIT® Junior Orange suplement diety o smaku pomarańczowym zaleca się jako uzupełnienie
codziennej diety w witaminy. Preparat VISOLVIT® Junior Orange suplement diety jest szczególnie polecany w
stanach wzmożonego zapotrzebowania na witaminy, np. osłabienie organizmu, zwiększony wysiłek fizyczny i
umysłowy, a także w celu uzupełnienia diety w witaminy.
Preparat VISOLVIT® Junior Orange suplement diety to zestaw witamin. Witamina C wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego, zwiększa przyswajanie żelaza, a także wspiera prawidłową
produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki, dziąseł i zębów. Witamina
D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, a także pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego, utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz utrzymanie prawidłowych
funkcji psychologicznych. Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, oraz w utrzymaniu
prawidłowego stanu błon śluzowych. Niacyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Kwas pantotenowy przyczynia się do
prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekazników,
pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
VISOLVIT® Junior Orange suplement diety jest przeznaczony do stosowania głównie u dzieci i młodzieży.
Preparatu nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
Składniki:
cukier (sacharoza), regulator kwasowości – kwas winowy (L(+)-), regulator kwasowości – węglany sodu
(wodorowęglan sodu), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, suszony koncentrat pomarańczy,
suszony koncentrat buraka czerwonego, aromat pomarańczowy z barwnikiem w proszku (w tym barwnik –
karoteny), barwnik – karoteny, kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia,
chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, palmitynian retinylu, cholekalcyferol,
cyjanokobalamina, regulator kwasowości – węglany sodu (węglan sodu).
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu.
Sposób użycia:
Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu wynosi: Dzieci i młodzież od 3 do 17 lat – 1 saszetka.
Zawartość saszetki rozpuścić w ¾ szklanki schłodzonej wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia – 1 saszetki. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.
Składniki
Witamina A
Tiamina (witamina B1)
Ryboflawina (witamina B2)
Niacyna
Kwas pantotenowy
Witamina B6

1 saszetka skład
600 µg
1 mg
1 mg
10 mg
1,84 mg
1 mg

% RWS
75
90,9
71,4
62,5
30,7
71,4

Witamina B12
5 µg
Witamina C
100 mg
Witamina D
10 µg
* % RWS – % Referencyjnej Wartości Spożycia

200
125
200

Najlepiej spożyć przed końcem oraz numer partii na spodzie kartonika oraz na zgrzewie saszetki.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Wyprodukowano w Polsce dla:
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Podleśna 83
05-552 Łazy
tel. (22) 70 28 200, fax (22) 70 28 202
Suplement diety
Visolvit® Junior Orange
10 saszetek / 30 saszetek
Masa netto:
70 g / 210 g

