
UltraCare for Kids
Vanille
Nutritionele steun voor kinderen

Productbeschrijving

UltraCare for Kids is een poedervormig drankmengsel met aangename smaak, speciaal ontworpen
voor kinderen. Het is volledig vegetarisch samengesteld uit een mengsel van macro- en
micronutriënten met een laag allergiepotentieel. Eén portie bevat de dagelijks aanbevolen
hoeveelheden van alle voedingsstoffen voor kinderen. 

Ingrediënten

NUTRITIONELE INFORMATIE PER PORTIE (30 g)

%ADH*

kcal 115.00

kJ 488.00

Koolhydraten 15.60 g

Eiwitten 7.50 g

Vetten 2.52 g

Vezels 2.52 g

Vit. A als 18%

retinylpalmitaat 72.00 µg

gemengde carotenoïden 70.00 µg

Vit. B1 (thiamine HCl) 0.165 mg 15%

Vit. B2 (riboflavine) 0.21 mg 15%

Vit. B3 (niacinamide) 2.40 mg 15%

Vit. B5 (D-calciumpantothenaat) 0.90 mg 15%

Vit. B6 (pyridoxine HCl) 0.42 mg 30%

Vit. B12 (cyanocobalamine) 0.375 µg 15%

Vit. C (ascorbinezuur) 24.00 mg 30%

Vit. D (cholecalciferol) 3.25 µg 65%

Vit. E (D-alfatocoferylacetaat) 4.50 mg 38%

Biotine 22.50 µg 45%

Foliumzuur 22.50 µg

Calcium (citraat) 250.00 mg 31%

Fosfor (dicalciumfosfaat, dikaliumfosfaat)305.00 mg 44%
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De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.

mailto:info@metagenics.eu
http://www.metagenics.eu


Chroom(picolinaat) 12.00 µg 30%

Koper (gluconaat) 150.00 µg 15%

Selenium( methionine) 8.25 µg 15%

Molybdeen (natriummolybdaat) 7.50 µg 15%

Zink (citraat) 1.50 mg 15%

Taurine 10.61 mg

L-threonine 6.00 mg

L-lysine 6.00 mg

Inositol 18.00 mg

Choline 10.00 mg

Fructo-oligosachariden 1.00 g

Oligofructose-verrijkte inuline 500 mg

Gemengd met: rijsteiwitconcentraat, fructose, rijststroop, vanille-aroma,

olijfolie, kaliumcitraat, magnesiumcitraat, xanthaan, cellulosegom,

carrageen, kaliumchloride, siliciumdioxide, natriumchloride, aroma,

magnesiumoxide, kaliumiodide

*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)

Verpakking

700 gram

Gebruik

2 porties (2 maatlepels) per dag of zoals aanbevolen Praktische richtlijnen voor de bereiding: zie bijsluiter 1 portie = 30 g

Voorzorg

UltraCare for Kids heeft een zeer laag allergiepotentieel. Het is mogelijk dat sommige hypergevoelige kinderen eerst tijdelijk een
verergering van de symptomen vertonen. In dat geval moet de dosis verlaagd worden en gezocht worden naar de optimale individuele
dosis. Na 3 weken kan de inname verhoogd worden tot de aanbevolen dosis. In dat geval moet de aanvoer van de verschillende
noodzakelijke voedingsstoffen voor de ontwikkeling van het kind gecontroleerd worden. In dit product zijn geen ingrediënten of
hulpstoffen gebruikt die gluten bevatten.
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