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Marsiečiai Imunactiv 
APELSINŲ SKONIO 

Maisto papildas su saldikliais  
30 kramtomųjų tablečių 

 
Marsiečiai Imunactiv® – kramtomos tabletės, apelsinų skonio. Vitaminų ir mineralų 
kompleksas, sukurtas vaikams. Taip pat sudėtyje yra  Imunactiv® kompleksas, kurį sudaro 
beta gliukanai, cinkas ir vitaminas C. Cinkas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią 
imuninės sistemos veiklą.  
 
Vitaminai ir mineralai 
Imuninei sistemai palaikyti 
Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą   
 
Be dirbtinių dažiklių 
Be cukraus 
 

Vienoje tabletėje yra:  RMV%* 

Imunactiv® kompleksas:   

      Beta gliukanų 10,0 mg - 

      Vitamino C  80,0 mg 100 

      Cinko  5,0 mg 50 

Vitamino A 800,0 μg 100 

Tiamino   1,1 mg 100 

Riboflavino  1,4 mg 100 

Niacino   16,0 mg 100 

Pantoteno rūgšties   6,0 mg 100 

Vitamino B6  1,4 mg 100 

Vitamino B12 2,5 μg 100 

Vitamino D 5,0 μg 100 

Vitamino E 12,0 mg 100 

Biotino 50,0 μg 100 

Folio rūgšties 200,0 μg 100 

Jodo  150,0 μg 100 

Paprastųjų erškėčių (Rosa 
canina) vaisių miltelių 

10,0 mg 
- 

 *RMV % – referencinė maistinė vertė.  
- referencinė maistinė vertė nenustatyta. 
 
Sudedamosios dalys: saldikliai: sorbitolis, ksilitolis; Imunactiv kompleksas (L-askorbo rūgštis, 
iš mielių Saccharomyces cerevisiae gauti betagliukanai, cinko citratas); nikotinamidas, 
dažinių dygminų koncentratas, lipnumą reguliuojančios medžiagos: riebalų rūgštys, riebalų 
rūgščių magnio druskos; D-alfa-tokoferilacetatas, paprastojo erškėčio (Rosa canina) vaisių  
milteliai, kalcio D-pantotenatas, dažiklis: antocianinai; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga 
obuolių rūgštis; retinilo acetatas, piridoksino hidrochloridas, D-biotinas, riboflavinas, tiamino 
mononitratas, apelsinų kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė; cianokobalaminas, 
pteroilmonoglutamo rūgštis, kalio jodidas. 
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Įspėjimai: svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas 
neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Netinkamas vaikams iki 3 metų amžiaus. 
Vartojant dideliais kiekiais gali sukelti viduriavimą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Galimas tablečių spalvos pokytis dėl to, kad tabletėse naudojami natūralios kilmės dažikliai. 
Tablečių spalvos pokytis neturi įtakos papildo kokybei. 

Vartojimo instrukcija: sukramtyti po 1 tabletę per dieną po valgio. Neviršyti nustatytos 
rekomenduojamos dienos dozės. 

 
Geriausias iki...(pabaigos): nurodyta ant pakuotės (EXP). Tinkamumo laikui pasibaigus, 
produkto vartoti negalima. 
 
Laikymo sąlygos: laikyti tamsioje ir sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25º C 
temperatūroje. Saugoti papildą nuo tiesioginių saulės spindulių!  
 
Grynasis produkto kiekis: 33,9 g 
 
Gamintojas: WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Čekija. 
 
Partijos nr. 
 
 


