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Energotonic junior sirop vitamine
fost vitanemin junior 125 ml
PLANTEXTRAKT

Creștere armonioasă: țesut osos, dantură sănătoasă
Fortifiant în stări astenice
Îmbunătățirea rezistenței organismului 

Conține:

extracte gemoterapice din muguri de Brad, Porumbar
siropuri naturale la rece, din fructe proaspete de Afin, Coacăz negru
extract din fructe de Măceș, vitamina C, zinc, complex de vitamine

Vitamine
Cantitatea la Doza recomandată/zi   % DZR din doza adultului
100 g 100 ml 1-3 ani 4-8 ani 1-3 ani 4-8 ani

Vitamina A 2300 mcg 2530 mcg 253 mcg 379,5 mcg 32 48
Vitamina B1 2,72 mg 2,99 mg 0,300 mg 0,450 mg 27 40,5
Vitamina B2 3,40 mg 3,74 mg 0,374 mg 0,561 mg 26 39
Vitamina B5 6,8 mg 7,48 mg 0,748 mg 1,122 mg 12 18
Vitamina B6 3,4 mg 3,74 mg 0,374 mg 0,561 mg 26 39
Vitamina B12 6,8 mcg 7,48 mcg 0,748 mcg 1,122 mcg 30 45
Vitamina C 260 mg 286,2 mg 28,600mg 42,900 mg 36 54
Vitamina D 20,40 mcg 22,44 mcg 2,244 mcg 3,366 mcg 45 67,5
Vitamina E 2,30 mg 2,53 mg 0,253 mg 0,3795 mg 2 3
Zinc 25,8 mg 28,38mg 2,84mg 4,26 mg 28 42

Mențiuni de sănătate (recomandări principale):
Energotonic junior Vitamine este o combinație dintre extractele naturale gemoterapice și
fitoterapice și un complex de vitamine esențiale. Contribuie la creșterea și dezvoltarea
armonioasă a copiilor.

Extractul gemoterapic din muguri de Brad contribuie la dezvoltarea sistemului osos, inclusiv
a unei danturi sănătoase. Apără organismul de microorganismele patogene și favorizează
alimentația sănătoasă. Extractul gemoterapic din muguri de Porumbar ajută la o stare de
bine fizic și aduce un plus de energie.

Coacăzul negru susține sănătatea tractului respirator. Afinul contribuie la apărarea naturală
împotriva radicalilor liberi. Măceșul ajută la susținerea imunității organismului, fiind o sursă
naturală de Vitamina C.
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Complexul de vitamine contribuie la:

funcționarea normală a sistemului imunitar: A, C, D
creșterea absorbției fierului: C
metabolismul normal al fierului: A, B2
absorbția/utilizarea normală a calciului și fosforului: D;
menținerea sănătății sistemului osos: D
menținerea sănătății dinților: D
menținerea funcției normale a sistemului muscular: D
metabolismul energetic normal: B5, B6, B12, C
reducerea oboselii și extenuării: B2, B5, B6, B12, C
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ: B2, C, E
funcționarea normală a sistemului nervos: B1, B2, B5, B6, B12, C
funcționarea normală a inimii: B1
formarea normală a globulelor roșii: B2, B6, B12

Zincul contribuie la:

menținerea sănătății sistemului osos
protejarea celulelor împotriva stesului oxidativ
sinteza normală de ADN
metabolismul normal al macronutrienților
metabolismul normal al vitaminei A

Energotonic junior Vitamine conține siropuri de Afin și Coacăz negru, cu gust bun, aromă și
culoare naturale, îndrăgite de copii. Datorită formei lichide, se absoarbe optim, pentru
instalarea efectului dorit.

Mod de utilizare:
Copii 1 - 3 ani: 5 ml sirop Energotonic junior Vitamine de 2 ori pe zi.
Copii 4 - 8 ani: 5 ml sirop Energotonic junior Vitamine de 3 ori pe zi.

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
A se agita înainte de administrare.

Caracteristicile ambalajului:
Produsul este ambalat în flacoane de sticlă brună de 125 ml, prevăzute cu dop cu protecție
pentru copii și seringă dozatoare de 5 ml.


