
 
Vibovit ® Junior o smaku truskawkowym  
suplement diety   
 
Zestaw 10 witamin 
 
  zawiera naturalną substancję aromatyczną 
 bez substancji konserwujących 
 bez laktozy 

 

             
 
 

           

Zdrowie* dzieci zaufanie mam. 
 
Zawiera cukier i substancję słodzącą. 
 
4 -12 lat 
15, 14, 30saszetek 
 

 

   Zawartość witamin w zalecanej porcji dziennej u 
dzieci w wieku 4-6 lat (1 saszetka) 

Zawartość witamin w 
zalecanej porcji dziennej u 
dzieci w wieku 7-12 lat (2 

saszetki) 
Witamina C 25 mg (31**) 50 mg (62**)  
Niacyna 7 mg (44**) 14 mg (88**) 
Witamina E 3,2 mg (26,6**) 6,4 mg (53,2**) 
Kwas pantotenowy 1,5 mg (25**) 3 mg (50**) 
Ryboflawina 0,7 mg (50**)  1,4 mg (100**) 
 Witamina B6 0,7 mg (50**)  1,4 mg (100**) 
Tiamina 0,6 mg (55**) 1,2 mg (109**) 
 Witamina A 163,8 µg (20,4**)  327,6 µg (40,8**)  
 Witamina D 2,5 µg (50**) 5 µg (100**)  
 Witamina B12 0,5 µg (20**) 1 µg (40**)  

** % referencyjne wartości spożycia (RWS) 

Składniki:  
Glukoza, aromat truskawkowy (naturalna substancja aromatyczną), witamina C (kwas L-
askorbinowy), substancja słodząca - glikozydy stewiolowe,  niacyna (amid kwasu 
nikotynowego), barwnik - koszenila E120, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), kwas 
pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 
(chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina A (palmitynian 
retinylu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina). 
 
VIBOVIT® to ekspert wśród witamin dla dzieci, który juz 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, że każde dziecko zaczynając od 



noworodków przez dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież ma inne potrzeby 
żywieniowe i tym samym zapotrzebowanie na witaminy. 
 
Vibovit® Junior saszetki z proszkiem o smaku truskawkowym, zawiera podstawowe 
witaminy w porcji uzupełniającej codzienna dietę i potrzeby dzieci w wieku od 4 do 12 lat. 
 
Kwas pantotenowy 
przyczynia sie do utrzymania prawidłowej sprawności umysłowej  

Niacyna 
odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego 
 
Witamina C 
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego 
 
Witamina D 
wpływa na utrzymanie prawidłowej budowy kości i zębów 
 
 
Suplement diety nie zastępuje zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia. 
Suplement diety nie może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety. 
 

Jedna saszetka dziennie dla dzieci w wieku 4-6 lat i dwie saszetki dziennie dla dzieci w wieku 
7-12 lat zapewniają korzystny wpływ na zdrowie.  

Sposób użycia: 
Proszek należy rozpuścić w ¼ szklanki wody. Vibovit® Junior w postaci proszku do 
rozpuszczania w wodzie przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-12 lat. 
 
Zalecana dzienna porcja: 
Dzieci w wieku 4-6 lat: 1 saszetka na dobę. 
Dzieci w wieku 7-12 lat:_2 saszetki na dobę. 
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
 
Sposób przechowywania: 
Przechowywać w temperaturze pokojowej. 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
 
Nr partii: 
Najlepiej spożyć przed końcem:  
 
15 saszetek (30 g) 
14 saszetek (28 g) 
30 saszetek (60 g) 
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