Maisto papildai

Forever Kids™ kodas 354
Pasirūpinkite, kad jūsų vaikai
kasdien gautų reikalingų maistinių
medžiagų – duokite jiems „Forever
KidsTM“ kramtomų multivitaminų
tablečių. Vartodami šiuos smagius
ir skanius multivitaminus ir suaugusieji, ir vaikai gaus svarbiausių
vitaminų, mineralų, geležies ir
fitomedžiagų.
Dabar „Forever KidsTM“ yra
ir geležies, kuri būtina stipriam
imunitetui ir pažintinės funkcijos
raidai. Be to, geležis – mineralas,
kurio dauguma žmonių gauna
nepakankamai, – svarbi bendrai
sveikatos būklei.
Fitomedžiagos – labai naudingos augalinės kilmės maistinės
medžiagos, gaunamos iš vaisių ir
daržovių. Naujuose, patobulintuose „Forever KidsTM“ yra daugiau
fitomedžiagų iš įvairesnių vaisių
ir daržovių, gamyboje nenaudojami jokie dirbtiniai dažikliai ar
konservantai. Rezultatas – puikaus
skonio multivitaminų tabletės, kurias smagu valgyti ir kurios papildo
kitų „Forever Living“ siūlomų
maisto papildų asortimentą!
Ir jums, ir jūsų vaikams patiks
natūralus vynuogių skonis, be
to, jausitės ramūs, nes sveikata
pasirūpinta!

Kiekis keturiose tabletėse
Vitaminas A (beta karotenas)

800 μg

Vitaminas C (L-askorbo rūgštis)

80 mg

Vitaminas D (cholekalciferolis)

5 μg

Vitaminas E (D-alfa-tokoferilacetatas)

12 mg

Vitaminas B1 (tiamino mononitratas)

1,1 mg

Vitaminas B2 (riboflavinas)

1,4 mg

Niacinas (nikotinamidas)

16 mg

Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas) 1,4 mg
Foliatas (pteroilmonoglutamo rūgštis)

200 μg

Vitaminas B12 (cianokobalaminas)

2,5 μg

Biotinas

50 μg

Pantoteno rūgštis (d-kalcio pantotenatas) 6 mg
Geležis (geležies bisglicinatas)

4 mg

Cinkas (cinko bisglicinatas)

7,5 mg

Patentuotas mišinys*

40 mg

* Raudonosios paprikos (Capsicum frutescens)
milteliai, pomidorų (Lycopersicon esculentum)
milteliai, braškių (Fragaria ananassa) milteliai,
spanguolių (Vaccinum macrocarpon) milteliai,
Acai uogų (Euterpe oleracea) milteliai,
mangostaninės garcinijos (Garcinia mangostana
L.) milteliai, Goji uogų (Lycium barbarum)
milteliai, granatų (Punica granatum) milteliai,
šilauogių (Vaccinium corymbosum) milteliai,
brokolių (Brassica oleracea var. italica) milteliai,
špinatų (Spinacia oleracea) milteliai, lapinio
kopūsto (Brassica oleracea var. acephala) milteliai,
valgomojo buroko (Beta vulgaris) milteliai, morkų
(Daucus carota var. sativus) milteliai, moliūgo
(Cucurbita pepo pepo) milteliai, vynuogių (Vitis
vinifera) milteliai, obuolių (Malus domestica)
milteliai, malpigijų (Malpighia glabra L.) ekstrakto
milteliai, kopūstų (Brassica oleracea var. capitata)
milteliai, svogūnų (Allium cepa) milteliai.

• Be dirbtinių dažiklių ar konservantų.
• Kramtomos tabletės.
• Fitomedžiagos gaunamos iš šviežių
vaisių ir daržovių.
KITOS SUDEDAMOSIOS DALYS: sorbitolis, ksilitolis, kalcio malatas, magnio malatas, citrinų rūgštis,
vynuogių skoninės medžiagos, mikrokristalinė celiuliozė, antocianinai,
stearino rūgštis, persikų skoninės
medžiagos, silicio dioksidas, magnio
stearatas, sukralozė, guaro derva.
KIEKIS: 120 tablečių.
REKOMENDUOJAMA: iki 4 tablečių per dieną kaip maisto papildą
vaikams nuo 4 metų ir suaugusiems,
iki 2 tablečių per dieną vaikams nuo
3 iki 4 metų.

