Dr. Rath
VitaKids™ chocco
Komórkowe składniki odżywcze do ssania dla wszystkich, którzy chcą
jeszcze więcej!
Właściwa i zbilansowana dieta jest warunkiem
zdrowego rozwoju, witalności i dobrego
samopoczucia od dzieciństwa do późnej
starości. Ważną część zbilansowanego
jadłospisu dla osób w każdym wieku
powinny stanowić warzywa i owoce – źródło
mikroskładników odżywczych. Są one również
zdrową przekąską, którą można spożywać w
ciągu dnia.

Niedostatecznie zaopatrzenie może być
spowodowane np. jednostronnym odżywianiem
o niskiej zawartości witamin, minerałów i innych
niezbędnych składników odżywczych.
Dr. Rath VitaKids™ zawiera określone
witaminy, minerały i innych składniki odżywcze,
dzięki czemu wnosi wartościowy wkład w
harmonijne zaopatrzenie w ważne substancje.

Zapotrzebowanie na składniki odżywcze
rośnie w określonych sytuacjach życiowych
i na różnych etapach, np. w okresie wzrostu
i rozwoju młodzieży, przy stresie lub
podczas uprawiania sportu wyczynowego.

Dr. Rath VitaKids™ zawiera wybrane mikroskładniki odżywcze do codziennego uzupełniania
diety. Dobór składników odżywczych w Dr. Rath VitaKids™ nawiązuje do sprawdzonego zestawu
podstawowego Vitacor Plus™ i zasady naturalnej synergii poszczególnych komponentów.
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Składniki tabletki:
Witamina C ............................................................................
Witamina E..............................................................................
Witamina A ............................................................................
(beta- karoten)
Witamina B1...........................................................................
Witamina B2...........................................................................
Witamina B3...........................................................................
Witamina B5...........................................................................
Witamina B6...........................................................................
Witamina B12..........................................................................
Witamina D3...........................................................................
Kwas foliowy . ........................................................................
Biotyna . .................................................................................
L-lizyna ...................................................................................
L-arginina ...............................................................................
L-cysteina ...............................................................................
Wapń .....................................................................................
Magnez . ................................................................................
Potas ......................................................................................
Cynk .......................................................................................
Mangan..................................................................................
Miedź . ...................................................................................
Selen.......................................................................................
Chrom.....................................................................................
Molibden . ..............................................................................
Koenzym Q10..........................................................................
Bioflawonoidy cytrusowe .......................................................
Naturalna witamina E .............................................................
(beta-, gamma- i delta tokoferol)
Naturalne karotenoidy ............................................................
(alfa-karoten, luteina, zeaksantyna i kryptoksantyna)

Program podstawowy
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7,27 mg
39,6 µgRE
0,58
0,58
3,75
3,33
0,83
1,67
0,27
7,50
5,42
9,17
3,33
2,92
50
3,5
1,67
0,58
0,11
30
1,67
0,83
0,34
0,58
8,33

mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
mg
mg

0,62

mg

5,7

µg

Dr. Rath VitaKids™ jest Programem
Zdrowia Komórkowego w formie
tabletek do ssania. Taki rodzaj tabletek
nadaje się również dla osób mających
problemy z połykaniem dużych
tabletek.
Dr. Rath VitaKids™ nie zawiera
sztucznych substancji słodzących, za
to zawiera cukier owocowy (fruktozę).
Dla podniesienia walorów smakowych
dodano naturalne kakao.

Zalecane dawkowanie:
4 tabletki do ssania dziennie do posiłków
Zawartość: 120 tabletek do ssania w opakowaniu
Nr artykułu: 022
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