Wellbaby® Multi-vitamin
lichid
Supliment alimentar cu zahăr
14 Vitamine și minerale – cu vitaminele A, C și D Vitamina D
este necesară pentru creșterea și dezvoltarea oaselor la copii.
Ingrediente/5 ml: apă purificată, zahăr din Trestie-de-zahăr,
extract din malț (Orz/Hordeum vulgare) (500 mg), Vitamina C/
acid ascorbic (30 mg), gumă xantan (agent de îngroșare), sorbat
potasiu (conservant), ulei de măsline (substanță suport), Vitamina
B3/niacină (nicotinamidă) (6 mg), Vitamina E (acetat de DL-alfa
tocoferil) (5 mg), citrat de amoniu feric (4 mg), sulfat de zinc
(2,5 mg), acid citric monohidrat (corector de aciditate), acid
pantotenic/D-pantenol (2 mg), Vitamina B2/riboflavină 5’fosfat
de sodiu (0,8 mg), Vitamina B1/clorhidrat de tiamină (0,5 mg),
Vitamina B6/clorhidrat de piridoxină (0,5 mg), hidroxid de sodiu
(corector de aciditate), sulfat de cupru heptahidrat (150 μg), Vitamina A palmitat (133 μg), acid folic (80 μg), Vitamina D3/colecalciferol (10 μg), Vitamina B12/cianocobalamină (1μg).
Conține cereale cu gluten.
Nu conține: îndulcitori, coloranți sau arome artificiale,drojdie, alcool, lactoză.
Mod de utilizare: Utilizați lingurița pentru a măsura lichidul, apoi
amestecați siropul cu laptele sau apa copilului. Peste 1 an: 5 ml (1
linguriță) pe zi. A se agita înainte de folosire. Dacă se dorește, pentru copiii începând cu vârsta de 3 ani, siropul poate fi administrat
direct cu lingurița.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Wellbaby® Multi-vitamin Lichid poate fi utilizat înainte de masă. A se
spăla și usca bine lingurița după utilizare (a nu se utiliza un sterilizator cu abur sau o mașină de spălat vase).
Nu conține coloranți. Se poate produce o schimbare naturală a culorii siropului după deschidere datorită conținutului de fier. Orice
scurgere a lichidului trebuie ștearsă de pe piele. Poate lăsa pete
dacă intră în contact cu hainele.
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască
o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. Ca și în cazul altor suplimente alimentare consultați medicul sau farmacistul
înainte de utilizare, dacă copilul este sub supraveghere medicală,
suferă de epilepsie, hemocromatoză, alergii alimentare sau este
alergic la oricare dintre ingrediente.
Copiii cu sensibilitate, în cazuri rare, pot experimenta o roșeață
slabă și temporară pe piele; dacă se întâmplă acest lucru, ca formă
de precauție, este necesar să întrerupeți utilizarea suplimentului
alimentar. Acest produs conține fier care, luat în exces, poate fi
dăunator copiilor. A se păstra la temperaturi sub 25°C, la loc
uscat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Pentru
deschi-derea sticlei apăsați și rotiți capacul. A se păstra la frigider
după deschidere și a se utiliza în decurs de 8 până la 10 săptămâni.
A nu se utiliza flaconul dacă sigiliul este rupt la cumpărare. A se
consu-ma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe
ambalaj. Cantitate netă: 150ml ℮
Producător: Vitabiotics Ltd, Londra, Anglia
Contact EU: Vitabiotics EU Ltd, Dublin, Irlanda
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