
Factor Base Kids slouží k doplnění vitaminů a minerálů, nedostatečně 
zastoupených ve stravě, do dětského organismu a k posílení jeho obrany-
schopnosti. Díky inovované receptuře výrobek vyniká minimálním obsahem 
přídatných látek, které jsou navíc pouze přírodního charakteru.

Složení 1 tablety: Fruktóza 434 mg, vápník 123 mg (tj. 15 % RHP*), hořčík 
75 mg (20 % RHP), vitamin C 60 mg (75 % RHP), betaglukan 50 mg, plnidlo: 
hydroxpropylmethylcelulóza, niacin 16 mg (100 % RHP), extrakt ze šípku 
10  mg, stearát hořečnatý (protispékavá látka), beta-karoten 10 % 6 mg, 
přírodní aroma: jahoda, kyselina pantothenová 5 mg (83 % RHP), zinek 4,3 
mg (43 % RHP), sladidlo: steviol-glykosidy, vitamin B2 (ribofl avin) 1,4 mg 
(100 % RHP), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 1,4 mg (100 % RHP), vi-
tamin B1 (thiamin-hydrochlorid) 1 mg (91 % RHP), přírodní aroma: vanilka, 
měď 0,4 mg (40 % RHP), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová) 
100 μg  (50 % RHP), jód 53 μg (35 % RHP), selen 30 μg (55 % RHP), vitamin 
D3 (cholekalciferol) 4 μg (80 % RHP). Potahovací směs: hydroxypropyl-
methylcelulóza, přírodní aroma: jahoda, sladidlo: steviol-glykosidy. 
*RHP: referenční hodnota příjmu

Doporučené dávkování: Děti od 3 do 6 let 1 tableta za den. Děti od 6 let 
2 tablety za den. Doporučuje se tablety rozžvýkat nebo nechat rozpustit 
v ústech, nejlépe během jídla nebo těsně po něm.

Obsah balení: 60 žvýkacích tablet  /  Hmotnost obsahu: 72 g

Upozornění: Výrobek nenahrazuje pestrou a  vy váženou stravu a zdravý 
životní styl. Nepřekračujte doporučené dávkování. Ukládejte mimo dosah 
dětí. Není určeno pro děti do 3 let. Těhotné a kojící ženy používat pouze po 
konzultaci s lékařem. Skladujte v temnu při teplotě do 25 °C. Testováno 
v akredi tované laboratoři na mikrobiologickou nezávadnost 
a nepřítomnost těžkých kovů. Notifi kováno na MZe ČR. Číslo šarže: 
uvedeno na obalu. Minimální trvanlivost do: uvedeno na obalu. 

 Výrobce: O.K.G.,s.r.o., Hybešova 42, 
 602 00 Brno, CZ

Výrobek jsou oprávněni nabízet pouze nezávislí partneři O.K.G., s.r.o. 
Vyrobeno v České republice.
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Doplněk stravy s vitamíny 
a minerály pro děti 
se sladidlem

Zcela bez chemické stabilizace
Vhodné pro vegetariány 
Bez umělých barviv

Bez lepku 
Bez laktózy
HACCP


