
Het bijzondere aan Davitamon Junior

Kinderen verdienen alle denkbare steun bij het gezond opgroeien.
Je geeft je kind veel liefde, aandacht, rust en regelmaat. Maar je
wilt je kind natuurlijk ook de beste voeding geven, dat is immers
de basis voor de latere gezondheid. Soms lukt dit niet, kinderen
kunnen wat eten betreft wispelturig zijn en geregeld gaat het
bordje niet leeg. Dan kan het wenselijk zijn om extra vitamines
en mineralen te geven die helpen om gezond verder te groeien.
Davitamon Junior heeft speciaal voor peuters, kleuters en
schoolkinderen verschillende producten ontwikkeld:

Davitamon Compleet KauwVitamines
Multivitamines afgestemd op de behoeften van kinderen
vanaf 12 jaar en volwassenen
Met o.a. vitamine C en selenium voor dagelijkse extra weerstand
In de smaken bosvruchten, sinaasappel en aardbei

Voor meer informatie of vragen

Ook van Davitamon

Voor meer informatie of vragen over Davitamon Junior of de
andere Davitamon producten kun je kijken op www.davitamon.nl
of schrijven naar onderstaand adres. Vermeld bij correspondentie
altijd het chargenummer dat aangegeven staat op de onderzijde
van het kartonnen doosje en op het etiket van de flacon.

OMEGA PHARMA NEDERLAND B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam
010-2211007
info@davitamon.nl
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Multivitamines met
mineralen voor
kinderen vanaf 1 jaar

Goede weerstand

Extra vitamine D
voor sterke botten
en tanden
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aardbei
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voor sterke botten
en tanden

Multivitamines met
mineralen voor
kinderen vanaf 1 jaar

60 kauwtabletten

framboos

Multivitamines met
mineralen voor
kinderen vanaf 3 jaar

Goede weerstand

Sterke botten
en tanden

60 kauwtabletten

Davitamon Multi Boost 12+
Multivitamines met mineralen voor jongeren van 12 tot 18 jaar
Met o.a. vitamine B6 en ijzer voor dagelijkse extra weerstand
en energie
Met o.a. vitamine B8 en C voor ondersteuning van een
gezonde huid
In de smaken pepermunt en aardbei

Vanaf 12 jaar en voor volwassenen

Davitamon Junior 3+ KauwVitamines
in combinatie met Davitamon Vitamine D
De Gezondheidsraad adviseert aan kinderen van 0 tot 4 jaar
gedurende het hele jaar per dag 10 microgram extra vitamine D
te geven voor sterke botten en tanden. Is je kind 3 jaar en geef
je Davitamon Junior 3+ KauwVitamines, dan is het advies om
naast dit product tot aan de 4de verjaardag ook Davitamon
Vitamine D te geven. Voor kinderen vanaf 4 jaar die weinig
buiten komen of een donkere huidskleur hebben, geldt
hetzelfde advies:

Davitamon Junior 3+ KauwVitamines
Dagdosering:

+

+

Davitamon Vitamine D
Dagdosering:

2 kauwtabletten 5 druppels of 2 tabletjes
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60 kauwtabletten

Multivitamines met
mineralen voor jongeren
van 12-18 jaar

Voor dagelijkse
extra weerstand
en energie

Ondersteunt
een gezonde huid

pepermunt

Vanaf 1 jaar

Davitamon Junior 1+ Vloeibare Vitamines
Multivitamines afgestemd op de behoeften van kinderen
vanaf 1 jaar
Met o.a. vitamine C en selenium voor dagelijkse extra weerstand
Met o.a. vitamine D voor sterke botten en tanden
Bevat per dagdosering 10 microgram vitamine D, conform
het advies van de Gezondheidsraad
In vloeibare vorm met frambozensmaak

Davitamon Junior 1+ KauwVitamines
Multivitamines afgestemd op de behoeften van kinderen
vanaf 1 jaar
Met o.a. vitamine C en selenium voor dagelijkse extra weerstand
Met o.a. vitamine D voor sterke botten en tanden
Bevat per dagdosering van 2 kauwtabletten 10 microgram
vitamine D, conform het advies van de Gezondheidsraad
Kauwtablet in de vorm van een vrolijk zonnetje met aardbeiensmaak

Davitamon Junior 1+ Vloeibare Vitamines en Davitamon Junior
1+ KauwVitamines in combinatie met Davitamon Vitamine D
De Gezondheidsraad adviseert kinderen van 0 tot 4 jaar
gedurende het hele jaar per dag 10 microgram extra vitamine D
te geven voor sterke botten en tanden. De Davitamon Junior
producten geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar voldoen aan dit
vitamine D advies. Bij het dagelijks gebruik van deze producten
hoeft er geen extra vitamine D gegeven te worden.

Vanaf 3 jaar

Davitamon Junior 3+ KauwVitamines
Multivitamines afgestemd op de behoeften van kinderen
vanaf 3 jaar
Met o.a. vitamine C en selenium voor dagelijkse extra weerstand
Met o.a. vitamine D voor sterke botten en tanden
Kauwtablet in de vorm van een vrolijk zonnetje
In de smaken framboos, banaan en multifruit

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/davitamon-junior-framboise-150-ml-sirop-1/
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