«3-7 жастағы балаларға арналған
А бастап Zn дейін витаминді-минералдық кешен»
тағамға биологиялық белсенді қоспасы
Бала үнемі өсіп, жетіледі. Осы кезеңде бала ағзасын барлық қажетті витаминдер жəне минералдармен қамтамасыз ету
өте маңызды. Себебі олар зат алмасуына қатысады, ақыл-ойдың жəне физикалық дамуы үшін қажет көптеген
биологиялық жəне физиологиялық процестерді реттейді. Теңдестірілген минералды-витамин кешенді қабылдауы
барлық мүшелер мен тінілердің дұрыс өсуіне, тұрақты жүйке жүйесін қалыптастыруына, есті жақсаруына, зияткерлік
қабілеттерін дамуына, иммунитетті нығайтуға ықпал етеді.
Шығарылым түрі: орташа салмағы 860 мг 30 шайнайтын таблеткалары.
Құрамы: тасушы: декстроза; кальций карбонаты; магний оксиді; аскорбин қышқылы; темір фосфаты; тасушы:
поливинилпирролидон E1201; табиғи «Алмұрт» хош иістендіргіші; мырыш цитраты; токоферол ацетаты; бета-каротин;
кесектелуге қарсы агент: аморфты кремний диоксиді Е551; тасушы: натрий кроскарамеллозасы Е468; никотинамид;
марганец глюконаты; кесектелуге қарсы агент: магний стеараты Е470; тасушы: стеарин қышқылы Е570; кальций
пантотенаты; рибофлавин; мыс цитраты; холекальциферол; пиридоксин гидрохлориді; тиамин гидрохлориді;
фитоменадион; фолий қышқылы; хром аспарагинаты; калий йодаты; натрий селениті; биотин; цианокобаламин.
1 таблеткадағы белсенді заттардың мөлшері:
Биологиялық
белсенді заттың (ББЗ) атауы

ББЗ мөлшерінің
орташа мəні

3 жастан 7 жасқа дейінгі балалар үшін қуат пен тағамдық
қажеттіліктерге физиологиялық қажеттілік нормасынан %*

Бета-каротин

0,9 мг

30**

Е витамині

2,45 мг

35

D3 витамині

1,25 мкг

13

К1 витамині

12,5 мкг

23

С витамині

20 мг

40

В1 витамині

0,36 мг

40

В2 витамині

0,4 мг

40

РР (В3) витамині

3,58 мг

33

Пантотен қышқылы (В5)

1,2 мг

40

В6 витамині

0,48 мг

40

Фолий қышқылы (В9)

80 мкг

40

В12 витамині

0,5 мкг

33

5,25 мкг

35

2,4 мг

30

Биотин (Н)
Мырыш
Темір

4 мг

40

Кальций

68 мг

7,5

Магний

15 мг

7,5

Мыс

0,24 мг

40

Марганец

0,25 мг

–

Хром

5,25 мкг

35

Селен

10 мкг

50

Йод

25 мкг

25

* - МБ 2.3.1.2432-08 «РФ халқының əртүрлі топтары үшін қуат пен тағамдық заттарға физиологиялық қажеттіліктер нормалары» бойынша.
** - ретинол эквивалентке есептегенде.
Өнімнің азықтық құндылығы жөніндегі ақпарат өнімдегі биологиялық белсенді зат (ББЗ) құрамының орташа мəні бойынша есептеу жолымен
анықталды.

Қолдану саласы: 3-7 жастағы балалар үшін тамаққа биологиялық белсенді қоспа ретінде, А, Е, С, D3, К1, В1, В2, В3, В5, В6,
В9, В12 витаминдері, биотин жəне микро- макроэлементтердің қосымша көзі ретінде ұсынылады.
Дəрілік зат болып табылмайды.
Қабылдау бойынша ұсыныстар: 3 жастан асқан балалар үшін тамақтану уақытында күніне 1-2 рет 1 таблеткадан
қабылдау қажет. Таблетка шайнау қажет.
Қабылдау ұзақтылығы – 1 ай.
Қарсы көрсетілімдер: өнім компоненттеріне жеке төзгісіздік. Қабылдау алдында бала дəрігерден кеңес алу ұсынылады.
Сақтау шарттары: күннің көзінен қорғалған құрғақ жəне балалардың қолы жетпейтін жерде, температурасы 25 °С төмен
жерде сақтау қажет.
Өткізу: дəріхана мекемелері, диеталық өнімдерді сататын мамандандырылған дүкендер, азық-түлік дүкендерінің арнайы
бөлімдері арқылы.
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
МТК 23.07.2018 жылғы № RU.77.99.11.003.Е.003017.07.18
ТШ 9197-026-54863068-13 № 1 өзг.
Өндіруші: «ВТФ» ЖШҚ , РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский ауд., Вольгинский ауылы,
Заводская көшесі, 107 құр.
Қазақстан Республикасындағы шағымдарды қабылдау бойынша өкілетті ұйым:
«Pharmaline» ЖШС, 050016, Алматы қ., Шамиева к., 11. Тел.: +7 (727) 338 48 14, +7 (727) 338 48 15.
Өнім бойынша барлық құқықтар иесі болып «ВТФ» ЖШҚ табылады.
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