
Opakowanie: 120 tabletek

HARMONIJNY ROZWÓJ

Tabletki multiwitaminowe z dodatkiem warzyw i owoców

Forever Kids

Specjalna dedykacja Forever 
dla najmłodszych.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  wsparcie zdrowego wzrostu 
i rozwoju najmłodszych, już od 
4-ego roku życia

•  pyszny, owocowo-warzywny smak 

•  witamina A, C i D pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego 

•  witamina D, cynk i magnez pomaga 
w utrzymaniu zdrowych kości

•  zawiera substancje słodzące

KOD: 354

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Jeśli jesteś rodzicem, to każdego dnia podejmujesz 
małe i duże decyzje dotyczące przyszłości Twoich 
dzieci. Decydujesz o tym, czego się uczą, jak spędzają 
czas i jakie wzorce naśladują. Fascynacja zdrowym 
i aktywnym trybem życia to jedna z najlepszych 
pasji, jakie możesz przekazać swoim dzieciom! 
Przyzwyczajenie do zbilansowanej, pełnej witamin 
i składników mineralnych diety, uzupełnionej dużą 
porcją ruchu to niezawodny przepis na zdrowie, 
które Twoje dzieci zabiorą w dorosłe życie.

Aby wesprzeć harmonijny wzrost i rozwój naszych 
milusińskich stworzyliśmy szczególny produkt: 
FOREVER KIDS, który dedykujemy wszystkim 
dzieciom już od 4-ego roku życia. W każdej słodkiej 
tabletce suplementu skojarzyliśmy składniki mine-
ralne i witaminy z mieszanką ponad 20 owoców 
i warzyw, takich jak szpinak, brokuł, dynia, żura-
wina, acerola czy borówka. W efekcie uzyskaliśmy 
preparat o bardzo szerokim spektrum działania, 
który każdego dnia zatroszczy się o zdrowie Twojej 
rodziny. Substancje zawarte w Forever Kids to nie 
tylko wsparcie układu odpornościowego, ale także 
funkcji poznawczych, układu nerwowego, proce-
sów wzrostu oraz metabolizmu energetycznego. 
Wszystko to w dziennej dawce tabletek, które Twoje 
dzieci pokochają za pyszny smak!

ZALECANE SPOŻYCIE: Dzieci powyżej 4 roku życia 
i dorośli - 2 tabletki dziennie. Należy rozgryźć i popić wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może 
mieć efekt przeczyszczający.

INFORMACJA O ALERGENACH: Produkt zawiera siarczyny. 
Nie stosować w przypadku uczulenia na składnik.

SKŁADNIKI: substancje słodzące: ksylitol, sorbitol; wapń 
(jabłczan wapnia), magnez (jabłczan magnezu), premiks witami-
nowy [witamina C (kwas L -askorbinowy), stabilizator- celuloza 
mikrokrystaliczna, niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas 
pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek 
pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), wita-
mina A (palmitynian retinylu), kwas foliowy, biotyna (D-biotyna), 
witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina), 
aromaty: brzoskwiniowy, winogronowy; regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, barwnik - antocyjany (ekstrakt ze skórek 
winogron (siarczyny)), cynk (diglicynian cynku)], mieszanka 
owoców i warzyw 0,9%, [jabłko w proszku, błonnik z buraków 
cukrowych, mąka ryżowa, czerwona papryka w proszku, po-
midor w proszku, truskawka w proszku, żurawina w proszku, 
sok z owoców aceroli (Malpighia glabra L.) z zagęszczonego 
soku z owoców aceroli, szpinak w proszku, kapusta w proszku, 
cebula w proszku, brokuł w proszku, jarmuż w proszku, owoce 
mangostanu właściwego (Garcinia mangostana L.) w prosz-
ku, dynia w proszku, burak w proszku, borówka w proszku, 
owoce euterpy warzywnej (Euterpe oleracea) w proszku, 
owoce kolcowoju szkarłatnego (Lycium barbarum) w proszku, 
marchew w proszku, sok z winogron z zagęszczonego soku 
z winogron, sok z granatu z zagęszczonego soku z owoców 
granatu], substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe, 
witamina E (octan D-alfa-tokoferolu), żelazo (diglicynian żelaza 
(II)), substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu, sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja słodząca 
– sukraloza, substancja zagęszczająca - guma guar, miedź 
(glukonian miedzi (II)). 

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Mieszanka owoców i warzyw 20 mg
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 400 μg/50%*
Witamina D 2,5 μg/50%*
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokeferolu) 6 mg/50%*
Witamina C 40 mg/50%*
Tiamina 0,55 mg/50%*
Ryboflawina 0,7 mg/50%*
Niacyna (ekwiwalent niacyny) 8 mg/50%*
Witamina B6 0,7 mg/50%*
Kwas foliowy  100 μg/50%*
Witamina B12 1,25 μg/50%*
Biotyna 25 μg/50%*
Kwas pantotenowy 3 mg/50%*
Cynk 3,75 mg/38%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Wesprzyj swoją rodzinę 
z Forever Kids.
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