
 
 

Marsiečiai su inulinu 
Miško uogų skonio 

Maisto papildas su saldikliais 
30 kramtomųjų tablečių 

 
Marsiečiai su inulinu – kramtomos tabletės, vitaminų ir mineralų kompleksas vaikams. 
Kiekvienoje tabletėje yra vitaminų, mineralų ir kitų aktyvių medžiagų. Tabletės yra papildytos 
inulinu. Inulinas – tai nesuvirškinamos augalinių angliavandenių skaidulos – 
fruktooligosacharidai, dažniausiai išgaunamas iš cikorijos šaknies. Jis nesuvirškinamas 
skrandyje, tačiau žarnyne inuliną virškina gyvosios bakterijos.  
 

Vienoje tabletėje yra:  RMV%* 

Inulino 500,0 mg - 

Vitamino A  200,0 μg 25 

Tiamino   0,3 mg 27 

Riboflavino  0,4 mg 29 

Niacino 4,0 mg 25 

Pantoteno rūgšties  1,5 mg 25 

Vitamino B6   1,0 mg 71 

Vitamino B12   1,0 μg 40 

Vitamino C 50,0 mg 63 

Vitamino D 5,0 μg 100 

Vitamino E  4,0 mg 33 

D-biotino 22,5 μg 45 

Folio rūgšties 90,0 μg 45 

Jodo  70,0 μg 47 

Cinko 2,5 mg 25 

Geležies 3,5 mg 25 

Seleno 10,0 μg 18 

*RMV% - referencinė maistinė vertė. 
- referencinė maistinė vertė nenustatyta. 
 
Sudedamosios dalys: inulinas, saldikliai: ksilitolis, sorbitolis, sukralozė;  L-askorbo rūgštis 
(vit.C), geležies fumaratas, lipnumą reguliuojančios medžiagos: riebalų rūgštys ir riebalų 
rūgščių magnio druskos; dažiklis burokėlių raudonasis, aviečių aromato kvapioji medžiaga, 
nikotinamidas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, cinko citratas, D-alfa-
tokoferilio acetatas (vit.E), miško uogų aromato kvapioji medžiaga, selenu papildytos mielės, 
kvapioji medžiaga vanilinas, piridoksino hidrochloridas (vit.B6), D-biotinas, cholekalciferolis 
(vit.D), kalcio D-pantotenatas, retinilio acetatas (vit.A), riboflavinas, tiamino mononitratas, 
cianokobalaminas (vit.B12), kalio jodidas, pteroilmonoglutamo rūgštis. 
 
Ką reikia žinoti prieš vartojant maisto papildą: svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei 
sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. 
Netinkamas vaikams iki 3 metų amžiaus. Papildo vartojimas dideliais kiekiais gali laisvinti 
vidurius. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.  



 
 

Vartojimo instrukcija: vartoti po 1 tabletę per dieną po valgio. Leiskite tabletei lėtai ištirpti 
burnoje. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. 

Geriausias iki...(pabaigos): nurodyta ant pakuotės (EXP). Tinkamumo laikui pasibaigus, 
produkto vartoti negalima. 

Laikymo sąlygos: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje gamintojo pakuotėje, kad 
produktas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.  
 
Grynasis produkto kiekis: 33,9 g 
 
Gamintojas: WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Čekija. 
 
Gamintojo atstovas: UAB “Walmark”, Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, tel. (85) 210 19 40, 
www.walmark.lt  
 
 
 
 


