
 

NUTRILITE™ Chewable Multivitamin 

 
Multivitaminový/multiminerální žvýkací doplněk stravy s pomerančovou příchutí. NUTRILITE Chewable 

Multivitamin je určen dětem i dospělým a v případě zvýšené potřeby zajišťuje vitaminy, důležité minerální látky a 

beta-karoten ve formě chutného doplňku stravy. 

Tento výrobek obsahuje prvotřídní koncentrát NUTRILITE z tropického ovoce. Snadno konzumovatelné žvýkací 

tablety s pomerančovou příchutí jsou také vhodné pro lidi, kteří upřednostňují žvýkací doplňky stravy. 
 

 Pomáhá zajistit esenciální vitaminy a minerální látky v množstvích, která mohou upotřebit děti i dospělí. 

 Obsahuje koncentrát NUTRILITE z tropického ovoce se složkami rostlinného původu z celých rostlin. 

 Vápník a vitamin D přispívají ke zdraví kostí a zubů. 

 Obsahuje vitamin C, železo a zinek, které přispívají ke správnému fungování imunitního systému. 

 Železo přispívá ke správnému transportu kyslíku v organismu a ke správné tvorbě červených krvinek a 

hemoglobinu. 

 Vitamin B pomáhá snižovat příznaky únavy a vyčerpání. 

 Snadno konzumovatelný žvýkací přípravek pro děti i dospělé, kteří mají potíže s polykáním tablet. 

 Díky ovocné příchuti jsou tablety chutné a příjemně se užívají. 

 Slazeno dextrózou a fruktózou. 

 Bez přídavku umělých sladidel, barviv, aromat a konzervačních látek. 
 

Složení: 

PRŮMĚRNÝ OBSAH DENNĚ (2 TABLETY) % NRV* 
Beta karoten 1mg – 
Vitamin D 5 μg 100 
Vitamin E 7,5 mg 63 
Vitamin B1 0,9 mg 82 
Vitamin B2 1,05 mg 75 
Niacin 12 mg 75 
Kyselina pantotenová 4 mg 67 
Vitamin B6 1 mg 71 
Kyselina listová 100 μg 50 
Vitamin B12 0,75μg 30 
Biotin 50 μg 100 
Vitamin C 47 mg 59 
Vápník 136 mg 17 
Železo 5 mg 36 



Zinek 5 mg 50 

*Referenční výživová hodnota 

SLOŽENÍ: dextróza, fruktóza, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, maltodextrin, kyselina L-askorbová, směs 

koncentrátu tropického ovoce (třešně acerola, mučenka, ananas, ořechy kešu, guava), částečně hydrogenovaný 

palmový olej, kukuričný škrob, stabilizátory (mikrokrystalická celulosa, arabská guma), sacharóza, protispékavé 

látky (mastné kyseliny, oxid křemičitý), regulátor kyselosti (kyselina vinná), přírodní příchuti, fumarát železnatý, 

nikotinamid, D-alfa-tokoferyl-sukcinát, oxid zinečnatý, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-

mononitrát, riboflavin, beta karoten, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, cholekalciferol, 

kyanokobalamin. Obsahuje sóju a ořechy. 
 

Použití: 

Děti starší 4 let, které dokáží výrobek správně rozžvýkat. 

Starší děti nebo dospělí, kteří mají potíže s polykáním tablet nebo kteří upřednostňují žvýkací doplňky 
stravy. 

Každý, kdo má určité nutriční mezery ve stravování a chce je vyplnit 
multivitaminovým/multiminerálním doplňkem stravy. 

Každý, kdo denně nekonzumuje čerstvé ovoce, zeleninu a celozrnné výrobky. 

Doporučené dávkování 

Děti a dospělí: Rozžvýkejte při jídle 2 tablety denně. 

Upozornění 

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Výrobek není náhradou pestré stravy. Nepřekračujte 
doporučené denní dávkování. Láhev pevně zavírejte. Uchovávejte na chladném a suchém místě. 

Obj. č.: 100930  

Velikost: 120 tablet 

 Doporučená maloobchodní cena     855,00 CZK 
 

 


