
COVIRIN Kid&Teen 

Maisto papildas 
Vaikų ir paauglių imunitetui ir ląstelių apsaugai 

120 kapsulių 
Grynasis kiekis: 48 g (± 5%) 

Be laktozės. 
Be gliDmo. 
Be dirbDnių saldiklių, dažiklių. 

Vitaminai A, B6, C ir D, cinkas, selenas padeda palaikyD normalią imuninės sistemos veiklą.  
Vitaminai A, B2 ir B3 padeda palaikyD normalią gleivinių būklę. 
Vitaminai B2, C ir E, cinkas, selenas padeda apsaugoD ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 
Vitaminai B2, B3, B6, B9, B12 ir C padeda mažinD pavargimo jausmą ir nuovargį.  

Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. 

Sudedamosios dalys: Kverce:no dihidrato ≥ 95% ekstraktas, kurkumino ekstraktas, kuriame ≥ 95% kurkuminoidų, 
imbiero ekstraktas, kuriame 25% gingerolių, gyvųjų bakterijų mišinys (B. Lac:s, B. Breve, B. Infan:s, B. Longum, L. 
Plantarum, L. Rhamnosus, inulinas), GOFOSTM prebio:nės skaidulos, kuriose 95% trumpos grandinės fruk-
tooligosacharidų, cinko citratas, natrio selenitas, re:nilo acetatas, riboflavinas, niko:namidas, piridoksino hidrochlo-
ridas, pteroilmonoglutamo rūgš:s, cianokobalaminas, natrio L-askorbatas, cholekalciferolis, d-alfa-tokoferilacetatas, 
kapsulė (augalinė celiuliozė), lipnumą reguliuojan: medžiaga hidroksipropime:lceliuliozė.  

*RMV- referencinė mais:nė vertė maksimalioje suvartojimo dozėje (3 kapsulėse) per dieną. 
**KSV- koloniją sudarančių vienetų 

1 kaps. 2 kaps. 3 kaps. % RMV*

Kverce:nas 35 mg 70 mg 105 mg -

Kurkuminas 35 mg 70 mg 105 mg -

Imbiero ekstraktas, kuriame: 
- gingerolių

40 mg 
10 mg

80 mg 
20 mg

120 mg 
30 mg

-

Beta-(1,3-1,6)-gliukanai 40 mg 80 mg 120 mg -

Gyvųjų bakterijų 6 padermės (B. Lac:s, 
B. Breve, B. Infan:s, B. Longum, L. Plan-
tarum, L. Rhamnosus)

33,3 mg 
1x109 KSV**

66,7 mg 
2x109 KSV**

100 mg 
3x109 KSV**

-

GOFOSTM prebio:nės skaidulos 20 mg 40 mg 60 mg -

Cinkas 3 mg 6 mg 9 mg 90 %

Selenas 15 µg 30 µg 45 µg 82 %

Vitaminas A 175 µg 350 µg 525 µg 66 %

Vitaminas B2 0,4 mg 0,8 mg 1,2 mg 86 %

Vitaminas B3 6,5 mg 13 mg 19,5 mg 122 %

Vitaminas B6 0,4 mg 0,8 mg 1,2 mg 86 %

Vitaminas B9 (folio r.) 80 µg 160 µg 240 µg 120 %

Vitaminas B12 0,85 µg 1,7 µg 2,6 µg 102 %

Vitaminas C 50 mg 100 mg 150 mg 188 %

Vitaminas D 11,25 µg  
(450 I.U.)

22,5 µg  
(900 I.U.)

33,75 µg 
(1350 I.U.)

675 %

Vitaminas E 4 mg 8 mg 12 mg 100 %



Rekomeduojamas vartojimas: 6-11 metų amžiaus vaikams varto: po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, vaikams nuo 12 
metų amžiaus varto: po 1-2 kapsules du kartus per dieną (2-3 kapsulės per dieną) valgio metu ar po valgio gausiai 
užgeriant vandeniu. 

Įspėjimai: Neviršy: nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų bū: vartojamas kaip maisto 
pakaitalas. Tinkamas vaikams nuo 6 metų. Nėščioms ir mai:nančioms moterims, vartojan:ems vaistus ar turin:ems 
kokių nors medicininių būklių bū:na pasikonsultuo: su savo gydytoju. Nusto: varto:, jeigu pasireiškia, pablogėja ar 
išlieka virškinimo sutrikimas ilgiau nei tris dienas. Laiky: vaikams nepasiekiamoje, sausoje, nuo šalčio, :esioginių 
saulės spindulių ir šilumos apsaugotoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25° C temperatūroje, sandariai uždaroje talpoje.  

Geriausias iki ... (pabaigos)/ ParDjos Nr.: žr. ant pakuotės apačios. 

Gamintojas: One Pharma, s.r.o. Janka Krala 5, 97401 Banska Bystrica, Slovakija, EU.  

PlaDntojas: UAB „Eusova“, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva. El. paštas: e-shop@eusova.lt; www.eusova.lt 


