
التركيب 
كل 5 مل تحوي : 

كالسيوم غليسيروفوسفات              10 ملغ 
تعادل 2 ملغ كالسيوم و 1.5 ملغ فوسفور 
سيانوكوباالمين )فيتامين ب 12(      2.5 مكغ 

ديكسبانتينول )فيتامين ب5(                2 ملغ 

فوليك أسيد                                             50 مكغ 
حديد )فيريك أمونيوم سيترات(                 10 ملغ 

منغنيز )سلفات(                                   0.25 ملغ 
نيكوتين أميد)فيتامين ب3(                    10 ملغ 

بيريدوكسن )فيتامين ب6(                    1 ملغ
ريبوفالفين )فيتامين ب2 (                     1 ملغ 

تيامين هيدروكلوريد )فيتامين ب1 (   1.2 ملغ 

أسكوربيك أسيد )فيتامين  C(            10 ملغ 

زنك  )سلفات(                                             3 ملغ 

عسل                                                            250 ملغ 

        شراب 

خصائص المنتج و االستعماالت :
مجموعة  على  المناعة  فيت  كــيــدي  يحتوي 
الحديد  و  الزنك  مع  المعادن  و  الفيتامينات  من 
النمو  طور  في  لألطفال  خاص  بشكل  مصممة 
معرفية  وظيفة  تطور  في  الحديد  يساهم   .
و  للطاقة  هاما  يعتبر  كما  األطفال  لدى  سليمة 
المناعي  الجهاز  تطور  و   ، اإلعياء  و  التعب  تخفيف 
، االنقسام الخلوي و تشكل كريات الدم الحمراء . 
كما يحتوي الشراب على مزيج فريد من المغذيات 

لدعم وظيفة كل من : 
 ، أسيد  فوليك  على  )الحتوائه   : المناعي  الجهاز 

الحديد ، فيتامين سي ، ب12،ب6،و الزنك(
األداء الذهني :  )بانتوتينيك أسيد(

االنقسام الخلوي :  )الحديد ، فوليك أسيد ، ب12 و 

الزنك(
الوظيفة المعرفية:   )الحديد ، و الزنك(

بانتوتينيك   ، نياسين   ، منغنيز   ، )حديد     : الطاقة 
أسيد ، ب1 ، ب2 ، ب6 ، ب12 و الفيتامين سي(.

 ، ب6   ، ب2   ، ب1   ، )نياسين    : العصبي  الجهاز  صحة 
ب12 و الفيتامين سي(.

ال يستعمل : 
في حال التحسس ألي مادة تدخل بتركيب كيدي 

فيت - المناعة.

التأثيرات غير المرغوبة : 
بشكل نادر اضطراب هضمي خفيف.

االحتياطات : 
ان هذا متمم غذائي : 

عن  الــغــذائــيــة  المتممات  اســتــخــدام  يغني  ال 
استشارة الطبيب و تناول الغذاء الصحي المتوازن . 
تعاني  كنت  بحال  الصيدلي  أو  الطبيب  استشر 
متمم  أي  تناول  قبل  صحية  حاالت  أو  أمراض  من 

غذائي . 
قد يكون للمتممات الغذائية تداخالت دوائية غير 
معروفة أو مدرجة بالنشرة ، استشر الطبيب بحال 

تناول أدوية أخرى. 

طريقة االستعمال : 
استشر   : سنوات   3 عمر  حتى  و  الـــوالدة  حديثو 

الطبيب أو الصيدلي
األطفال بعمر 3 إلى 12 سنة : 5 مل يوميًا 

األعمار فوق 12 سنة :  10 مل يوميًا 
تناول الجرعة مع الوجبات.

يمكن تناول الشراب مباشرة أو ممزوجا مع الماء 
. رج العبوة  أو عصير الفواكه أو المشروبات الباردة 

جيدًا قبل االستعمال. 
محكمة  العبوة  ابق   . المحددة  الجرعة  تتجاوز  ال 
حال  وفــي   . استعمالها  عــدم  حــال  في  ــالق  االغ
 6 خــالل  استعملها  و  البراد  في  ضعها  فتحها 

أسابيع من فتحها. 

شروط الحفظ : 
أحكم إغالق العبوة و احفظها بدرجة حرارة دون25 

مئوية بعيدًا عن أشعة الشمس. ْ
التعبئة :

عبوة زجاجية بنية اللون أو بالستيكية 100 ، 200 مل. 




