
Ett komplett kosttillskott för barn med vitaminer,
mineraler och Tre-en-en kornkoncentrat.

För att ständigt
kunna vara i
rörelse, växa och
lära sig nya saker
är det viktigt med
god näring som
ger energi.



För mer information, vänligen besök www.gnld.com.

PRIS PRIS
PV BV STYCK PV BV KARTONG

KOD PRODUKT STYCK STYCK EXKL MOMS KARTONG KARTONG EXKL MOMS

740 Vita-Squares - 180 tabletter 11 153 199,00 66 918 1146,00

Att bygga en livslång grund för hälsa kräver ett fullgott näringsintag.
Det är aldrig för tidigt att se till att dina barn får i sig tillräckligt med
lipider, steroler, vitaminer, mineraler och andra näringsämnen som är
nödvändiga för att lägga en bra och skyddande grund för deras hälsa
nu och i framtiden.

Men barn kan vara kräsna…

Därför har GNLD tagit fram Vita-Squares – ett naturligt, komplett och
lättuggat kosttillskott för att dina barn ska kunna få en god grund för
sin hälsa – livet ut!

Vita-Squares kan göra en positiv
skillnad.
Med näringsämnen som kolin och
vårt unika Tre-en-en kornkoncentrat
är Vita-Squares mer än ett multi-vita-
min. Ett komplett kosttillskott från

hela födoämnen, GNLDs lättuggade Vita Squares ger
en mångfald av de näringsämnen cellerna behöver för
optimal utveckling, underhåll och reparation. Barn
gillar dem för att de är goda och du gillar dem för att:

• Vita-Squares består av de bästa, helt naturliga
ingredienserna på marknaden.

• Tre-en-en kornkoncentrat från hela vetegroddar,
riskli och sojabönor ger fullkornsnäring som ofta är
borttagen från den processade mat barn brukar
föredra.

• Naturliga sötningsmedel och smakämnen ger ett
välsmakande kosttillskott utan tillsatt sukros, konser-
veringsmedel eller artificiella färgämnen man kan
finna i andra tuggtabletter för barn.

• Brett spektra av antioxidantstöd.

• Tillför de viktiga mineralerna; zink, krom, koppar,
järn, jod och mangan.

• Innehåller kolin.

Vita-Squares innehåller viktiga
näringsämnen från hela födo-
ämnen som ger dina barn en
riktigt bra start.

GNLD HJÄLPER DIG ATT FYLLA DE NÄRINGSMÄSSIGA
GAPEN SÅ ATT DINA BARN KAN MÅ RIKTIGT BRA!

Baserat i naturen,
Uppbackat av vetenskap
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