KIDAVET ODPORNOŚĆ suplement diety
Zawiera substancje słodzące – glikozydy stewiolowe
Zawiera standaryzowany olej z wątroby rekina
Witaminy C, D oraz Cynk wspierają odporność
Smak malinowy
Bez posmaku ryby
Bez glutenu
Płyn 250 ml

KIDAVET ODPORNOŚĆ to suplement diety przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz osób
dorosłych. Produkt zawiera olej z wątroby rekina standaryzowany na 20% alkilogliceroli, sok z malin
oraz składniki wspierające odporność: witaminę C, witaminę D oraz cynk.
Witaminy C, D oraz cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania zębów i dziąseł.
Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz pomaga w prawidłowym
wchłanianiu wapnia i fosforu.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz w utrzymaniu zdrowych kości.
Kidavet odporność zawiera substancję słodzącą – glikozydy stewiolowe.
Glikozydy stewiolowe, uzyskane z liści rośliny Stevia rebaudiana, są naturalną substancją
słodzącą, bezkaloryczną, bezpieczną dla diabetyków.
Bezpieczeństwo produktu pod względem zawartości metali ciężkich i czystości
mikrobiologicznej potwierdzone badaniami produktu.
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Składnik
Olej rybi z wątroby
rekina
(alkiloglicerole)

12,5 µg (500
j.m.)
*
RWS-Referencyjne Wartości Spożycia
Witamina D

j.m. – jednostki międzynarodowe

Zawartość
w 2 łyżeczkach /
miarkach (10 ml)

%
RWS*

2332 mg
(466,4 mg)

Składniki: Sok z malin (odtworzony z naturalnego koncentratu) 39%, substancja
wypełniająca (ksylitol), olej rybi z wątroby rekina, koncentrat soku z malin, kwas Laskorbinowy (witamina C), aromaty, glukonian cynku (cynk), substancja słodząca (glikozydy
stewiolowe), substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa),
substancja
konserwująca (sorbinian potasu),cholekalcyferol (witamina D).
Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry. Bez glutenu.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dzieci powyżej 3. roku życia 1 łyżeczka/miarka
(5 ml) dziennie, dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli 2 łyżeczki/miarki (10 ml) dziennie.
Do produktu dołączona jest miarka 5 ml. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji
do spożycia w ciągu dnia.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę
i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik
zróżnicowanej diety.
Sposób użycia:
1. Przed użyciem mocno wstrząsnąć.
2. Podawać za pomocą łyżeczki stołowej (5 ml) lub dołączonej do produktu miarki (5
ml).
3. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 2 miesiące (60 dni).
Występowanie osadu w butelce jest zjawiskiem naturalnym.
Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii – na etykiecie butelki i na boku
opakowania
Warunki przechowywania: w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu; w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem. Po otwarciu
przechowywać w lodówce nie dłużej niż 2 miesiące (60 dni).
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek
ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom do 3. roku życia,
kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt
przeczyszczający.
Objętość netto: 250 ml
Producent: Avet Pharma Sp. z o.o., Ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa

www.avetpharma.pl

