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Vážení rodiče, 
Děkujeme, že jste se rozhodli pro přípravek Orthomol® junior C plus, kvalitní 
výrobek společnosti Orthomol. Společnost Orthomol využívá veškerých svých 
zkušeností a vědecké odbornosti při vývoji ortomolekulárních mikroživin s cílem 
nabídnout Vám špičkové přípravky pro udržení dobrého zdravotního stavu. Na 
tomto příbalovém letáku najdete informace o přípravku a o jeho složkách i další 
důležité pokyny k užívání. Pokud máte další otázky, obraťte se prosím na svého 
lékaře anebo lékárníka.

Co je Orthomol® Junior C plus?
Orthomol® junior C plus je doplněk stravy pro děti. S vitaminem C, vitaminem D, 
zinkem, selenem, vápníkem a jódem a dalšími vitaminy, minerály a dalšími látkami. 

Obsahuje vitamin D, který přispívá k normální funkci imunitního systému. S 
vápníkem a vitamínem D, které jsou potřebné pro normální růst a vývoj kostí u 
dětí, a jódem, který přispívá k normálnímu růstu dětí.

Jak má mé dítě přípravek Orthomol® junior C plus užívat?? 
Obsah jednoho balení užívejte denně s jídlem nebo po jídle. Denní dávku můžete 
rozdělit na celý den.

Jak dlouho má mé dítě přípravek Orthomol® junior C plus užívat? 
Mikroživiny jsou potřebné každý den, proto se doporučuje pravidelné dlouhodobé 
užívání. 

Co je třeba dodržovat?
• Orthomol® junior C plus obsahuje jód. Pokud vaše dítě trpí onemocněním štítné 

žlázy, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek používat.
• Orthomol® junior C plus obsahuje sladidla xylitol a sorbitol. Mohou mít projímavý 

účinek, pokud jsou konzumována v přílišném množství.
• Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
• Doplňky stravy nejsou náhradou pestré vyvážené stravy a zdravého životního 

stylu.
• Ukládejte mimo dosah dětí.
• Orthomol® junior c plus obsahuje 100 µg biotinu v denní dávce. Pokud máte 

podstoupit laboratorní vyšetření (imunotest), informujte prosím svého lékaře 
a/nebo pracovníky laboratoře, že užíváte Orthomol® junior C plus, protože 
biotin může výsledky takového vyšetření ovlivnit.

Jaké jsou další užitečné informace?
• Orthomol® plus je bez lepku a laktózy.
• Orthomol® junior C plus je určen pro děti od 4 let.
• Orthomol® junior C plus byl klinicky testován a podle zjištění neškodí zubům.

Jak je třeba přípravek Orthomol® junior C plus uchovávat?
Orthomol® junior C plus uchovávejte v suchu a chraňte před teplem.

V jakých lékových formách je přípravek Orthomol® junior C plus k dostání?
•  Žvýkací tablety (s příchutí mandarinky nebo lesních plodů)

Kde lze získat další informace?
Pokud se chcete dovědět více o ortomolekulární nutriční medicíně, bez váhání 
nás prosím kontaktujte.

Vaše společnost,
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Herzogstr. 30 
40764 Langenfeld 
Německo
international-sales@orthomol.com
www.orthomol.com

Dovozce a distributor v ČR:
IBI International spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha
www.ibi.cz

Doplněk stravy
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Obsah
1 denní dávka po 3 žvýkacích tabletách (mandarinka, lesní plody) (3,6 g)

 v denní dávce    %NRV**
Vitamíny
Vitamin A, z toho 300 µg RE° 38
      z beta-karotenu 150 µg RE° 
Vitamin D 10 µg (400 IU°°) 200
Vitamin E  36 mg alfa-TE°°° 300
      (včetně alfa- a gama-tokoferolu)
Vitamin K 50 µg 67
Vitamin C 200 mg 250
Thiamin (vitamin B1) 1,2 mg 109
Riboflavin (vitamin B2) 2,1 mg 150
Niacin 18 mg NE* 113
Vitamin B6 1,8 mg 129
Kyselina listová 200 µg 100
Vitamin B12 5 µg 200
Biotin 100 µg 200
Kyselina pantothenová 12 mg 200

Minerální látky
Vápník 120 mg 15
Hořčík 60 mg 16
Železo 6 mg 43
Zinek 3 mg 30
Měď 0,5 mg 50
Mangan 0,75 mg 38
Selén 10 µg 18
Chrom 10 µg 25
Molybden 20 µg 40
Jód 50 µg 33

Jiné látky
Citrusové bioflavonoidy 3 mg ***
Lutein 800 µg ***
Lykopen 200 µg ***

Složení
Sladidla sorbitol a xylitol, vápenaté soli kyseliny ortofosforečné, uhličitan hořeč-
natý, kyselina L-askorbová, maltodextrin, okyselovací prostředek kyselina citrono-
vá, protispékavé činidlo oxid křemičitý, prášek z červené řepy, protispékavé činidlo 
vápenaté soli mastných kyselin z jedlých tuků, D-alfa-tokoferyl-hydrogen-sukcinát, 
příchuť, nikotinamid, fumarát železnatý, D-pantothenát vápenatý, směs tokoferolů, 
citrát zinečnatý, extrakt z citrusových plodů (z Citrus sp.) obohacený bioflavonoidy, 
sladidlo sukralóza, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, síran manganatý, thiamin 
hydrochlorid, sladidlo acesulfam K, extrakt z Tagetes erecta obohacený luteinem, 
betakaroten, uhličitan měďnatý, kyselina pteroylmonoglutamová, retinylacetát, 
lykopen (ze Solanum lycopersicum), D-biotin, jodid draselný, fylochinon, chlorid 
chromitý, molybdenan sodný, selenát sodný, cholekalciferol, kyanokobalamin

° RE = ekvivalenty retinolu
°° IU = mezinárodní jednotky
°°° alfa-TE = ekvivalenty alfa-tokoferolu
* NE = ekvivalenty niacinu
** NRV = referenční výživová hodnota podle nařízení (EU) č. 1169/2011
***  referenční výživová hodnota nestanovena

Vyrobeno společností certifikovanou podle ISO 22000.

FSC 
Label 

Platzhalter 
Breite 17 mm 

Höhe 28,2 mm
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