
Forever Kids™

Vďaka týmto žuvacím multivitamínom Forever 
Kids™ poskytnete svojim deťom výživné látky, 
ktoré každý deň potrebujú. Tieto zábavné a chut-
né multivitamíny poskytnú dospelým a deťom 
od 2 rokov dôležité vitamíny, minerálne látky 
a fytonutrienty, ktorých môžu mať v organizme 
nedostatok. 

Novou zložkou vo Forever Kids je železo, ktoré 
hrá dôležitú úlohu pri podpore imunity a v 
kognitívnom rozvoji. Je to látka, ktorá zlepšuje 
celkový zdravotný stav, ale v organizme ho máme 
často nedostatok.

Fytonutrienty sú veľmi dôležité rastlinné látky, 
ktoré sa nachádzajú v ovocí a zelenine. Nová 
receptúra má ešte viac fytonutrientov vďaka 
vylepšenej zmesi ovocia a zeleniny. Výsledkom je 
multivitamín, ktorý má skvelú chuť, jeho užívanie 
je zábavné, a dopĺňa rad ostatných výživových 
doplnkov, ktoré Forever Living ponúka!

Fytonutričná základňa Forever Kids pochádza 
z takých výživných potravín, ako je napríklad 
mrkva, cukrová repa, špenát, brokolica, 
čučoriedky, jablká, brusnice, paradajky a jahody. 
Neobsahuje umelé farbivá ani konzervačné látky. 
Vy i vaše deti si zamilujete prirodzenú hroznovú 
chuť, a navyše budete mať pocit spokojnosti!

OBSAH: 
120 tabliet

DÁVKOVANIE: 
Deti staršie ako 4 roky a dospelí: 2 tablety denne 
ako výživový doplnok. 
Deti od 3 do 5 rokov: 1tabletu denne pod dohľa-
dom dospelej osoby.

• bez umelých farbív a konzervačných látok

• žuvateľné tablety 

• fytonutrienty získané z najlepších suro-
vín, ako napríklad brokolica, špenát, 
cukrová repa a mrkva
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Výživa

PRODUKT #354

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať 
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA OPAČNEJ STRANE



Dávka: 1 tableta: deti 3–5-ročné, 2 tablety: dospelí a deti viac ako 5-ročné
Množstvo na dávku deti vo veku 3-5 rokov dospelí a deti od 5 rokov
                                                                                                 (1 tableta)            % ODD            (2 tablety)           % ODD
Vitamín A (beta-karotén) 225 µg 28 450 µg 56
Vitamín B1 (tiamínmononitrát) 0,38 mg 35 0,75 mg 68
Vitamín B6 (pyridoxín HCl) 0,5 mg 36 1 mg 71
Vitamín D (cholekalciferol) 2,5 µg 50 5 µg 100
Niacín (nikotínamid) 5 mg 31 10 mg 63
Biotín (D-biotín) 75 µg 150 150 µg 300
Vitamín C (kyselina L-askorbová) 15 mg 19 30 mg 38
Vitamín B2 (riboflavín) 0,43 mg 31 0,85 mg 61
Kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý) 2,5 mg 42 5 mg 83
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 0,75 µg 30 1,5 µg 60
Vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 3,36 mg 28 6,7 mg 56
Folát (kyselina pteroylmonoglutámová) 100 µg 50 200 µg 100
Vápnik (jablčnan vápenatý) 25 mg 3 50 mg 6
Horčík (jablčnan horečnatý) 12,5 mg 3 25 mg 7
Zinok (diglycinát zinočnatý) 1,88 mg 19 3,75 mg 38
Železo (diglycinát železnatý) 1 mg 7 2 mg 14
Meď (glukónan meďnatý) 25 µg 3 50 µg 5
Patentovaná zmes (v prášku): 10 mg  20 mg
červená paprika, paradajky, jahody, brusnice, acai, mangostana, kustovnica čínska, granátové jablká, čučoriedky, 
brokolica, špenát, kel, cukrová repa, mrkva, tekvica, hrozno, jablká, acerolový extrakt, kapusta, cibuľa
Ostatné zložky: Sorbitol, xylitol, prírodná príchuť, kyselina citrónová, extrakt z hroznových šupiek, kyselina 
steárová, sukralóza, oxid kremičitý, stearan horečnatý,  guarová guma, maltodextrín.
* % ODD – % odporúčanej dennej dávky
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