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KANGUWITY WITAMINY I MINERAŁY DLA DZIECI 
SMAK OWOCÓW TROPIKALNYCH
Suplement diety

SOLGAR®
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• Uzupełnienie diety dzieci  
w witaminy i minerały.

• Forma pastylek do ssania łatwa 
do spożycia przez dzieci.

• Przyjemny naturalny smak 
owoców tropikalnych.

CHARAKTERYSTYKA:

Dzieci od 3 do 5 lat  
- 1 pastylka dziennie.  
Dzieci od 6-go roku życia i 
dorośli - 2 pastylki dziennie.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Zdrowie kości.

• Zdrowie zębów.

• Metabolizm energetyczny.

• Układ nerwowy.

• Funkcje psychologiczne.

• Układ odpornościowy.

• Funkcjonowanie mięśni.

• Funkcje poznawcze.

• Prawidłowe widzenie.

OŚWIADCZENIA 
ZDROWOTNE:

• Witaminy C i D oraz wapń, magnez, cynk i mangan pomagają w utrzymaniu 
zdrowych kości.

• Witaminy C i D oraz wapń i magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych zębów.

• Witaminy B1, B2, niacyna, kwas pantotenowy, B6, biotyna, B12, C oraz wapń, 
magnez, mangan, żelazo i jod przyczyniają sie do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego.

• Witaminy B1, B2, niacyna, B6, biotyna, B12, C oraz wapń, magnez i jod pomagają 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

• Witaminy B1, niacyna, B6, biotyna, kwas foliowy, B12, C oraz magnez pomagają 
w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

• Witaminy A, B6, kwas foliowy, B12, C, D oraz cynk i żelazo pomagają w 
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

• Witamina D, wapń oraz magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni.

• Cynk, żelazo oraz jod pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
poznawczych.

• Cynk oraz witaminy A i B2 pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

• Dla osób, które chcą zadbać o 
uzupełnienie diety swoich dzieci 
w witaminy i minerały.

DLA KOGO:

KANGUWITY WITAMINY I MINERAŁY DLA DZIECI 
SMAK OWOCÓW TROPIKALNYCH
Składniki:

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość.

PSZENICY PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 pastylki) zawierają: %RWS*

Wapń (węglan wapnia) 128 mg 16

Witamina C (L-askorbinian sodu) 120 mg 150

Sproszkowane owoce i warzywa (marchewka, 
truskawki, brokuły, jabłka, morele, czerwone 
buraki)

112 mg

Magnez (tlenek magnezu) 64 mg 18

Witamina E (bursztynian D-alfa tokoferylu, 30 IU) 24 mg 200

Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego) 20 mg 126

Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 10 mg 166

Żelazo (fumaran żelazawy) 5 mg 36

Lecytyna sojowa sproszkowana 5 mg

Cynk (tlenek cynku) 3 mg 30

Naturalny beta-karoten 2,4 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2 mg 142

Ryboflawina (witamina B2) 1,7 mg 122

Tiamina (witamina B1, monoazotan tiaminy) 1,5 mg 136

Cholina (dwuwinian choliny) 1 mg

Inozytol 1 mg

Dzika róża (sproszkowany ekstrakt 4:1) 1 mg

Mangan (siarczan manganu) 0,5 mg 25

Bioflawonoidy cytrusowe 300 μg

Witamina A (palmitynian retinylu, 1000 IU) 300 μg RE** 38

Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 200 μg 100

Biotyna (D-biotyna) 100 μg 200

Jod (jodek potasu) 45 μg 30

Chrom (pikolinian chromu) 10 μg 25

Witamina B12 (cyjanokobalamina) 6 μg 240

Witamina D (ergokalcyferol, 200 IU) 5 μg 100
• Kanguwity Witamina C 100 mg do ssania

• Kanguwity witaminy i minerały dla dzieci s. jagodowy

• DHA dla dzieci

• Witamina D3 1000 IU do ssania

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

PASTYLEK 
DO SSANIA
P1018

60

Ostrzeżenie: Rodzice dzieci zażywających leki lub chorych powinni przed podaniem 
dziecku skonsultować się z lekarzem. Przypadkowe przedawkowanie produktami 
zawierającymi żelazo jest główną przyczyną śmiertelnych zatruć wśród dzieci 
poniżej szóstego roku życia. W razie przypadkowego przedawkowania przez takie 
dzieci, natychmiast wezwać lekarza. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w 
miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest 
substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są 
ważne.

Sacharoza, fruktoza, substancje wypełniające: mannitol, celuloza, ksylitol, karagen, 
guma arabska, alginian sodu, guma ksantanowa, guma celulozowa usieciowana; 
płatki sojowe, maltodekstryna, olej palmowy, skrobia grochowa, regulatory 
kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; substancje przeciwzbrylające: 
dwutlenek krzemu, (roślinne) kwasy tłuszczowe, sole magnezowe (roślinnych) 
kwasów tłuszczowych; barwnik: antocyjany (ze skórek winogron); naturalne 
aromaty: owoce tropikalne, Prosweet, pomarańcza; potas (chlorek potasu), miedź 
(glukonian miedzi), selen (L-selenometionina). 

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia **RE - ekwiwalent retinylu


