Natures Aid
Multi Vitamin drops
Maisto papildas. Multivitaminai kūdikiams ir vaikams.
Natūralaus apelsinų skonio.
Geriamieji lašai
Grynasis kiekis: 50 ml.
Be pridėtinio cukraus.
Be dirbtinių kvapiųjų medžiagų, dažiklių.
Be laktozės.
Be mielių.
Be gliuteno.
Tinka vegetarams.
Vitaminai A, C ir D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę, raumenų funkciją.
Vitaminai B6 ir B12, tiaminas, niacinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos
veiklą, psichologinę funkciją.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.




Per pirmuosius gyvenimo metus vaiko poreikis gauti vitaminų yra labai didelis. Vitaminai
svarbūs, kad vaikas galėtų tinkamai augti ir vystytis. Natures Aid multivitaminai turi subalansuotą formulę, kuri sujungia 9 esminius vitaminus.
Sudedamosios dalys. Glicerinas, L-askorbo rūgštis, konservantas kalio sorbatas, nikotinamidas,
vitamino A preparatas (vitaminas suspenduotas matricoje (kukurūzų krakmolas, tirštiklis akcijų
sakai, D-alfa tokoferolis, lipnumą reguliuojanti medžiaga trikalcio fosfatas)), cholekalciferolis,
kalcio karbonatas, tiamino hidrochloridas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, vitamino B12
preparatas (cianokobalaminas, lipnumą reguliuojanti medžiaga kalcio fosfatas), natūrali apelsinų
kvapioji medžiaga.

Vitaminas A
Vitaminas D3
Vitaminas C
Tiaminas (B1)
Riboflavinas (B2)
Niacinas (B3)
Vitaminas B6
Vitaminas B12
Pantoteno rūgštis (B5)
*RMV- referentinė maistinė vertė.

1 ml
400 µg (50 % RMV*)
7.5 µg (150 % RMV*)
40 mg (50 % RMV*)
0.5 mg (45 % RMV*)
0.5 mg (36 % RMV*)
8 mg (50 % RMV*)
0.5 mg (36 % RMV*)
1 µg (40 % RMV*)
2 mg (33 % RMV*)

Vartojimas. Kūdikiams ir vaikams nuo 3 mėnesių iki 5 metų amžiaus po 1 ml per dieną (pipetė
pridėta). Jeigu reikia, galima sumaišyti su vandeniu ar sultimis. Prieš vartojimą gerai suplakti. Po
kiekvieno panaudojimo pipetę nuplauti atvėsintu virintu vandeniu. Kartą atidarius pakuotę
produktą suvartoti per 4 mėnesius. Atidarius nebūtina laikyti šaldytuve.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip
maisto pakaitalas. Nevartoti produkto, jeigu pakuotės sandarumas yra pažeistas.
Laikymas. Vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje vietoje.
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr.: žr. ant pakuotės apačios.
Gamintojas: Jungtinė Karalystė.
Platintojas: UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El.
paštas: info@stada.lt.

