
VIBOVIT
®
 DINO ŻELKI 

SUPLEMENT DIETY 
Żelki o smaku owocowym 
 
Vibovit

®
 – Zdrowie* dzieci – zaufanie mam 

*Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.. 
 
 
Zestaw 10 witamin i minerałów 
 

4+ 
 

50 
Żelków 

 
zawiera barwniki pochodzenia naturalnego

1
 

bez substancji konserwujących 
 
1
zgodnie z definicją określoną w załączniku nr I do Rozporządzenia 1333/2008 (pkt 2) z dnia 16 grudnia 

2008 r.  w żywności można stosować barwniki pochodzące z surowców naturalnych.  
 
VIBOVIT® to ekspert wsród witamin dla dzieci, który już od ponad 40 lat nieustannie pomaga mamom w 
trosce o zdrowie* i rozwój* swoich pociech. 
 
*Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. 
 
VIBOVIT® to  kompleksowa  gama suplementów diety dostosowanych do potrzeb dzieci na różnych etapach 
życia i rozwoju*. Wiemy bowiem, ze każde dziecko zaczynając od noworodków przez dzieci w wieku 
przedszkolnym, szkolnym i młodzież ma inne potrzeby żywieniowe i tym samym zapotrzebowanie na 
witaminy i minerały. 
 
VIBOVIT

®
 DINO ŻELKI stanowi uzupełnienie codziennej diety dzieci powyżej 4. roku życia.  

Codzienne dostarczanie witamin i mikroelementów w odpowiednich ilościach i proporcji zapewnia 
organizmowi optymalne funkcjonowanie. VIBOVIT

®
 DINO ŻELKI to bogactwo witamin i składników 

mineralnych, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witaminy C, A, D, B12 i 
foliany oraz selen i cynk).  
 
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta 
oraz zdrowy tryb życia. 
 
Składniki:  
syrop glukozowy, cukier, woda,  żelatyna wieprzowa, witamina C (kwas L-askorbinowy), koncentrat soku 
pomarańczowego;  regulator kwasowości - kwas cytrynowy, witamina E (octan DL – alfa - tokoferylu), cynk 
(siarczan cynku), niacyna (amid kwasu nikotynowego), koncentrat soku z czarnej marchwi, aromaty, 
witamina A (octan retinylu), barwnik - kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, substancja glazurująca - 
wosk carnauba, biotyna (D - biotyna), barwnik - ekstrakt z papryki,  witamina B12 (cyjanokobalamina), 
witamina D (cholekalcyferol), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), selen (selenian IV sodu).    
 
Zalecana dzienna porcja: Dzieci powyżej 4. roku życia 1 żelek dziennie. 
 
1 żelek dziennie zapewnia korzystny wpływ na zdrowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Skład zalecanej dziennej porcji: 

Składniki 
Zawartość 
w 1 żelku 

% RWS** 
Ogół populacji 

Witamina C 40,00 mg 50 

Niacyna 8,00 mg 50 

Witamina E (ekwiwalent 
alfa-tokoferolu) 

5,00 mg 42 

Cynk 5,00 mg 50 

Witamina A (ekwiwalent 
retinolu) 

500 g 62,5 

Kwas foliowy 150 g 75 

Selen 27,5 g 50 

Biotyna 25 g 50 

Witamina D 2,00 g 40 

Witamina B12 1,25 g 50 

** Referencyjne Wartości Spożycia 
 
Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego 
Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego 
Witamina A, Cynk, Foliany przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego 
Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowej budowy kości i zębów 
Selen- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy 
 
Najlepiej spożyć przed: data znajduje się na spodzie opakowania. Data jest równocześnie oznaczeniem 
partii. 
 
Przechowywanie: Preparat należy przechowywać w temperaturze 15 – 25°C, w suchym miejscu, w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. 
 
 
Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może 
być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze 
składników produktu. 
 

Zawartość netto: 225 g 

(średnio 50 żelków w opakowaniu) 
 
Producent: Wyprodukowano przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. dla: 
Teva Operations Poland Sp. z o.o. 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warszawa 
 
www.vibovit.pl 
Dołącz do nas na Facebooku 
https://www.facebook.com/VibovitPolska 
 
Kod EAN: 5 900004073763 

http://www.vibovit.pl/
https://www.facebook.com/VibovitPolska

