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Natures Aid 
Kidz Daily Multi-Vitamin & Minerals 
Maisto papildas. Vaikų vystymuisi ir protinei veiklai. 
Natūralaus bananų skonio. 
Geriamasis skystis 
Grynasis kiekis: 150 ml. 
 
Be cukraus. 
Be dažiklių. 
Be laktozės. 
Be mielių. 
Be glitimo.  
Tinka vegetarams ir veganams. 

 

 Cinkas ir jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. 

 Tiaminas, niacinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų 
sistemos veiklą, psichologinę funkciją. 

 Vitaminai A, C ir D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.  

 Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę, raumenų funkciją. 
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. 
 
Sudedamosios dalys. Išgrynintas vanduo, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, kalcio 
karbonatas, lipnumą reguliuojančios medžiagos: mikrokristalinė celiuliozė, natrio 
karboksimetilceliuliozė; L- askorbo rūgštis, magnio oksidas, cinko citratas, vitaminas E (D-
alfa-tokoferilacetatas), konservantas kalio sorbatas, nikotinamidas, vitamino D3 aliejinė 
forma (cholekalciferolis, kokosų aliejus, konservantas alfa tokoferolis), retinilo acetatas, 
kalcio D- pantotenatas, natūrali bananų kvapioji medžiaga, tiamino hidrochloridas, 
piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, pteroilmonoglutamo rūgštis, vitamino B12 
kompleksas (cianokobalaminas, lipnumą reguliuojanti medžiaga kalcio fosfatas), kalio 
jodidas. 
 

 5 ml 

Vitaminas A 400 µg (50 % RMV*) 

Vitaminas D3 15 µg (300 % RMV*) 

Vitaminas E 7 mg (58 % RMV*) 

Vitaminas C 50 mg (63 % RMV*) 

Tiaminas (B1) 0.6 mg (55 % RMV*) 

Riboflavinas (B2) 0.6 mg (43 % RMV*) 

Niacinas (B3) 8 mg (50 % RMV*) 

Vitaminas B6 0.6 mg (43 % RMV*) 

Folio rūgštis 200 µg (100 % RMV*) 

Vitaminas B12 1.2 µg (48 % RMV*) 

Pantoteno rūgštis (B5) 3 mg (50 % RMV*) 

Kalcis 100 mg (13 % RMV*) 

Cinkas 5 mg (50 % RMV*) 

Jodas 75 µg (50 % RMV*) 

*RMV- referentinė maistinė vertė.  
 
Vartojimas. Vaikams nuo 6 iki 12 metų po 1 arbat. šaukšt. (5 ml) per dieną. Prieš 
vartojimą gerai suplakti. Kartą atidarius pakuotę laikyti šaldytuve ir suvartoti per 4 
mėnesius. 



Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas 
kaip maisto pakaitalas. Jeigu vaikai yra alergiški, prižiūrimi medikų ar vartoja kitus maisto 
papildus, pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku prieš vartojimą. Nevartoti, jeigu 
pakuotės sandarumas yra pažeistas. 
 
Laikymas. Vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje vietoje. 
 
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr.: žr. ant pakuotės apačios. 
 
Gamintojas: Natures Aid Ltd, Preston, PR4 2DQ, Jungtinė Karalystė. 
 
Platintojas: UAB „STADA Baltics“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. 
paštas: stada.baltics@stada.com. 
 


