
Walmark Marťankovia Imuno jahoda New
tbl.30
Marťankovia sú komplexom vitamínov a minerálov pre deti, vo forme cmúľacích tabliet - malých
Marťankov, s jahodovou príchuťou. Každá tableta obsahuje vitamíny, minerály a ďalšie aktívne látky, ktoré
sú potrebné pre fyziologický rast a vývoj dieťaťa, v bežne odporúčaných množstvách. Navyše tablety
Marťankovia obsahujú komplex aktívnych látok Imunactiv®, ktorý tvorí betaglukán, bioflavonoidy, vitamín C
a zinok. Vitamín C a zinok podporujú prirodzené funkcie imunitného systému.  Marťankovia obsahujú tiež
xylitol, ktorý dodáva tabletám lahodnú chladivú chuť.

Marťankovia si pre deti pripravili aj stránku plnú hier a zaujímavostíwww.martankovia.sk

Čo je to komplex Imunactiv® ?

Imunactiv® je komplexom štyroch látok - betaglukánu, bioflavonoidov, vitamínu C a zinku.

Betaglukány sú prírodné látky, nachádzajúce sa v pivovarníckych a pekárenských kvasniciach, ktoré
môžu podporiť činnosť makrofágov, buniek imunitného systému.
Zinok pomáha podporovať zdravý imunitný systém.
Vitamín C je dôležitý pre normálnu funkciu imunitného systému a prispieva k ochrane buniek pred
oxidačným stresom.
Bioflavonoidy (komplex) sa nachádzajú najmä v citrusových plodoch a chránia vitamín C pred
poškodením

 
hmot./ 1 tbl.  %ODD*

Komplex Imunactiv®:    

Betaglukán 30,0 mg -

Bioflavonoidy (komplex) 50,0 mg -

Vitamín C 80,0 mg 100

Zinok 5,0 mg 50

Vitamín A 800,0 μg 100

Vitamín B1 1,1 mg 100

Vitamín B2 1,4 mg 100

Vitamín B3 16,0 mg 100

Vitamín B5 6,0 mg 100

Vitamín B6 1,4 mg 100

Vitamín B12 2,5 μg 100

Vitamín D3 5,0 μg 100

Vitamín E 12,0 mg 100

Biotín 50,0 μg 100

Kyselina listová 200,0 μg 100

Jód 150,0 μg 100

http://www.martankovia.sk/


Šípky 10,0 mg -

L-lyzín 20,0 mg -

* %  odporúčanej dennej dávky v 1 tablete,  - nie je stanovené

 

Zloženie: náhradné sladidlá (sorbitol, xylitol, aspartám, neohesperidín, acesulfám K), kyselina L-
askorbová, nikotínamid, bioflavonoidy komplex, betaglukán, L-lyzín,  aróma jahoda, leštiaca látka (kyselina
steárová), D-alfa-tokoferyl-acetát, protihrudkujúca látka (stearát horečnatý), citrát zinočnatý, plod šípok
(prášok), pantotenát vápenatý,  farbivo (oxid železitý), regulátor kyslosti (kyselina jablčná), retinylacetát, 
pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, riboflavín, tiamín mononitrát, vanilín, cholekalciferol, kyanokobalamín,
kyselina listová, jodid draselný

 


