
Oznakowanie kartonika 
 

 
Vibovit JUNIOR 

Suplement diety 
WITAMINY+ ŻELAZO 

Zawiera substancje słodzące. 

 
4+ Lata 
Owoce leśne 
Tabletki do ssania 
 
Zawiera 30 tabletek do ssania 
 
 bez środków konserwujących 
 bez laktozy 

 
 
DOSTOSOWANE DO ETAPÓW ROZWOJU DZIECI 
Dzieci mają różne zapotrzebowanie na składniki odżywcze na różnych etapach wzrostu, w tym na żelazo 
wpływające na prawidłowy rozwój funkcji poznawczych podczas pierwszych lat w szkole. 
 
Vibovit Junior, tabletki do ssania o zabawnych kształtach i smaku owoców leśnych zawiera w każdej tabletce 13 
podstawowych witamin i minerałów w dawce uzupełniającej dzienną dietę i potrzeby dziecka w wieku od 4 do 7 
lat. 
 
Witamina D wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój kości 
 
Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych 
 
Jod przyczynia się do prawidłowego wzrostu dziecka 
 
Witamina C 
 
Składniki: substancje zagęszczające - sorbitol i ksylitol, witamina C (L-askorbinian sodu, skrobia kukurydziana i 
kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca - hydroksypropylometyloceluloza), niacyna (amid kwasu 
nikotynowego, substancje wypełniające - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu), 
substancja glazurująca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy), 
naturalny aromat czarnej porzeczki, wzmacniacz smaku - kwas cytrynowy, naturalny aromat owoców leśnych, 
siarczan żelaza (II), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu, maltodekstryna, substancja wypełniająca - 
guma arabska (guma akacjowa), skrobia kukurydziana, przeciwutleniacz - alfa-tokoferol), jodek potasu, witamina 
D (cholekalcyferol, sacharoza, substancja wypełniająca - guma arabska (guma akacjowa), skrobia kukurydziana, 
triglicerydy średniej wielkości łańcuchów, przeciwutleniacz - alfa-tokoferol), kwas pantotenowy (D-pantotenian 
wapnia), witamina B6 (pirydoksyny chlorowodorek, substancja wypełniająca - mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), tiamina (monoazotan tiaminy, substancja wypełniająca - mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), ryboflawina (witamina B2, substancja wypełniająca - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 
skrobia kukurydziana), substancja słodząca - sukraloza, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza, witamina B12 
(cyjanokobalamina). 

   

 
Składniki 

Zawartość w 1 
tabletce 

% RWS* 

Żelazo 2,1 mg 15% 

Kwas foliowy 100 µg 50% 

Witamina  C 40 mg 50% 

Witamina  A  400 µg 50% 

Tiamina 0,66 mg 60% 

Ryboflawina 0,84 mg 60% 

Niacyna 9,6 mg 60% 

Kwas pantotenowy 3,6 mg 60% 

Witamina  B6 0,84 mg 60% 



Witamina  B12 1,5 µg 60% 

Biotyna 50 µg 100% 

Jod 45 µg 30% 

Witamina  D 10 µg 200% 

*Referencyjne Wartości Spożycia 
 
ZALECANA DZIENNA PORCJA: ssać jedną tabletkę dziennie. 
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
 
Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych dzieci 
 
Tabletki do ssania nie są przeznaczone do połykania w całości i powinny być podawane dziecku w obecności 
osoby dorosłej. 
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. 
Data minimalnej trwałości na spodzie opakowania. 
 
Nie zalecane do spożycia przez dzieci w wieku poniżej 4 lat. 

 
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy 
tryb życia. 
 
W celu zapobiegania nadmiernej konsumpcji, nie należy spożywać z innymi suplementami diety o podobnym 
składzie. 
Wskutek naturalnego procesu utleniania się witaminy C, podczas przechowywania produkt może zmieniać barwę. 
Suplement diety nie może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety. 
 
Zawiera pochłaniacz wilgoci. Nie należy go spożywać. 
 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

 
Wyprodukowano w UK dla 
Teva Operations Poland Sp. z o.o. 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa   
 
30 tabletek do ssania 
 
Najlepiej spożyć przed końcem: 
 
Nr partii: 
 
((kod EAN)) 5900004073251 
 
 


