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Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou 

stravu a zdravý životní styl.

fin Multi Junior

8 vitamínů v želé jahůdce
(C, E, A, D3, B3, B6, B12, biotin)

(doplněk stravy s cukrem a sladidlem) Doplněk stravy Multi Junior nabízí chutné želé bonbonky 
ve tvaru jahůdek s přírodní jahodovou příchutí. 

Obsahují vyvážený komplex osmi vitamínů (C, E, A, D3, B3, B6, 
B12, biotin), které podporují celkovou pohodu organismu, pe-
čují o přirozenou obranyschopnost, jsou prospěšné pro kosti, 
zuby, nervy a vhodné zejména pro děti v období růstu. 
Vitamín C má kladný vliv na imunitu, zvyšuje vstřebávání železa, 
podporuje tvorbu kolagenu pro normální funkci kostí, chrupa-
vek, zubů, kůže.
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stre-
sem. Vitamín A je důležitý pro sliznice, pokožku, zrak, imunitu. 
Vitamín D3 je potřebný pro růst a vývin kostí u dětí, podporu-
je vstřebávání vápníku a fosforu, pečuje o imunitu, kosti, zuby  
a svaly. 
B vitamíny jsou důležité pro obranyschopnost organismu, pro 
krvetvorbu, pro psychiku a nervový systém. Biotin má pro-
spěšný vliv na vlasy, sliznice, pokožku. Vitamíny B3, B6 a B12 
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Balení: 60 žvýkacích bonbonů
Doporučené dávkování: 1 žvýkací bonbon denně (důkladně rozkousat)
V 1 žvýkacím bonbonu je: vitamín C 30 mg, vitamín B3 8 mg, vitamín E 
6 mg, vitamín B6 1,4 mg, vitamín A 200 µg, biotin 50 µg, vitamín D3 5 µg, 
vitamín B12 2,5 µg. Přírodní koncentrát z jahod, jablek, černé mrkve, čer-
ného rybízu. Slunečnicový olej, hovězí želatina, agar z mořských řas. Sladi-
dla: glukóza, sacharóza, sorbitol, maltodextrin. Není určen dětem do 3 let. 
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Vitamíny jsou nezbytné pro zdravý vývoj dětí. Většinu si lidský  
organismus nedokáže vyrobit a získává je z potravy. Multi Junior 
pomáhá doplnit vitamíny obsažené ve stravě, přispívá ke zdra-
vému růstu a vývoji dětí. Obsahuje vitamíny získané z ovoce, ne- 
obsahuje umělá barviva ani aromata. 


