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Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz  

KINDERFIT 

Šťáva pro zdravý vývoj 

Doplněk stravy s vitaminy a stopovými 
prvky 

Obj. číslo:  130350 

Obsah: 500 ml šťávy, 33 denních dávek  

Šťáva KINDERFIT podporuje  

normální růst 

Děti a mládež procházejí různými fázemi růstu  
a vývoje. Normální vývoj chrupavek, kostí a zubů 
závisí na přítomnosti určitých vitaminů, minerálních 
látek nebo stopových prvků v organismu. Vitamin 
B3 například podporuje normální hladinu vápníku 
v krvi a společně s folátem, vitaminem B12, vitami-
nem A (z beta karotenu) a zinkem hraje důležitou 
roli při dělení buněk. Vitamin C přispívá k normální 
funkci chrupavek, kostí a zubů. Stopové prvky man-
gan a zinek a vitaminy D a K přispívají k zachování 
kostí.  

krvetvorbu a redukci únavy 

Ačkoli šťáva Kinderfit neobsahuje železo, zvyšuje 
vitamin C v přípravku KINDERFIT příjem železa  
z potravy, měď přispívá k normálnímu transportu 
železa, vitamin B2 a A (z beta karotenu) k normální 
látkové výměně železa, folát k normální tvorbě krve 
a vitamin B12 k tvorbě červených krvinek. 

normální energetickou látkovou výměnu 

Zásoba vitaminů, minerálních látek a stopových 
prvků v organismu rozhoduje o tom, jak účinně bude 
organismus schopen přeměnit přijaté kalorie 
z potravy na energii. Vitaminy B1, B2, B3, B5, B6, 
biotin, B12 a vitamin C i stopové prvky jod a měď 
přispívají k normální přeměně látek na energii. 

Denní dávka (15 ml šťávy) obsahuje:  % DDD 

Vitamin C  100 mg  125 

Niacin (B3) 18 mg  113 

Vitamin E  15 mg  125 

Zinek  7 mg  70 

Kyselina pantothenová (B5) 6 mg  100 

Vitamin B6  2 mg  143 

Vitamin B2  1,6 mg  114 

Vitamin B1  1,4 mg  127 

Provitamin A (Beta karoten) 0,5 mg * 

Mangan  0,5 mg 25 

Měď  0,4 μg 40 

Kyselina listová (B9) 200 μg  100 

Biotin (B7) 150 μg  300 

Molybden  40 μg 80 

Chrom  20 μg 50 

Selen 20 μg 36 

Vitamin D3    5 μg  100 

Vitamin B12  1 μg  40 

15 ml = 0,24 BE 

Neobsahuje lepek ani laktózu 

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   

Doporučené denní dávkování pro děti od 3 let: 
Užíváme 1 x denně 1 polévkovou lžíci (= 15 ml) 
neředěné šťávy, nebo smícháme s tekutinou (voda 
nebo ovocná šťáva) a užíváme naředěné. 
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