VALENS D JUNIOR
Opis izdelka in navodila za uporabo
Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Valens D Junior. Ustno pršilo Valens D Junior tako kot vse ostale naše izdelke proizvajamo v Sloveniji, a smo
se iz strateških razlogov odločili, da ga opremimo z embalažo v angleškem jeziku. Skladno z veljavno slovensko zakonodajo vam zato opis izdelka, sestavine,
navodila za uporabo in vse ostale obvezne informacije prilagamo tudi v slovenskem jeziku. Svetujemo vam, da si navodila shranite, saj jih boste morda še kdaj
potrebovali. Navodila vam pošiljamo v elektronski obliki, saj je to naš prispevek k ohranjanju okolja. Hvala za razumevanje. Za dodatna vprašanja smo vam z
veseljem na voljo na spodnjih kontaktih.
Opis izdelka:

Valens D Junior je priročno prehransko dopolnilo v obliki ustnega pršila, ki omogoča enostavno odmerjanje in hitrejši začetek
absorpcije že v ustni votlini. Vsebuje posebno, 100 % naravno obliko vitamina D3, identično tisti, ki jo s pomočjo sončnih
žarkov tvori naše telo in za katero je dokazana odlična absorpcija. Valens D Junior vsebuje ksilitol, ki je naravno prisoten
tudi v nekaterih vrstah sadja, in ima odličen okus jagode, ki ga otroci obožujejo. Primeren je za otroke od tretjega leta dalje.

Neto količina:

25 ml (125 razprškov)

Rok uporabe:

Najmanj do konca datuma, odtisnjenega na dnu embalaže

Aktivne sestavine
v 1 razpršku (0,2 ml):

Vitamin D3: 12,5 μg oz. 500 IU (250 % PDV*)
*PDV – priporočen dnevni vnos

Sestavine:

Voda, sredstva za zgoščevanje: ksilitol (30 %) in ksantan gumi, vitamin D3 (holekalciferol), aroma jagode, konzervans:
natrijev benzoat. Ustno pršilo Valens D Junior je primerno za vegetarijance. Ne vsebuje glutena, alkohola, laktoze, umetnih
barvil in arom.

Navodila za uporabo:

Pred uporabo dobro pretresite. Razpršite neposredno v usta. Priporočen dnevni odmerek za odrasle je 1 razpršek dnevno. V
tem primeru vsebina zadostuje za 125 dni.

Opozorila:

Ne pozabite na pomembnost raznolike prehrane in zdravega načina življenja. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. Prekomerno uživanje ima lahko
odvajalni učinek. Shranjevati nedosegljivo otrokom!

Shranjevanje:

Shranjujte na suhem in temnem mestu pri temperaturi do 25 °C. Porabite v 6 mesecih po odprtju.

Proizvaja:

Valens Int. d.o.o., Poslovna cona A 35, 4208 Šenčur, Slovenija. Izdelek je proizveden skladno s standardi GMP (Good
Manufacturing practise).

Naziv izdelka:

Prehransko dopolnilo Valens D Junior ustno pršilo

Dodatne informacije: E-mail: info@valens.si, Telefon: 05 933 40 22, spletna stran: www.valens.si

