
Vita-Squares

SOM BARN ÄR VARJE DAG ETT ÄVENTYR
Barn är ständigt i rörelse. De klättrar i träd, seglar, fiskar grodyngel, simmar, fångar fjärilar, åker skateboard, dansar,
spelar fotboll eller tennis, hoppar, cyklar, springer, bygger trädkojor, leker tafatt och mycket, mycket mer.

SOM BARN UPPTÄCKER MAN VÄRLDEN
Barn spenderar många långa timmar i skolan där det går åt mycket energi till att koncentrera sig på vad lärarna
säger och försöka sitta still. Väl hemma är det dags att ta itu med läxorna.

SOM BARN LEVER MAN I STÄNDIG FÖRÄNDRING
Barn producerar mer än en miljard nya celler varje dag, celler som bildar vävnader, ben, blod, muskler och
nerver. Inte konstigt att de skor och kläder du köpte för fyra månader sedan redan är för små…

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

God näring
ger en bra grund
för resten av livet.



FOKUS PÅ
Barns Näring

VarFör är BarNS
NäriNGSmäSSiGa BehOV
excePtiONella?
■ Barn producerar mer äN eN milJarD nya celler varje dag

och det krävs mycket näring för att stödja denna otroliga till-
växt!

■ Barns vävnader och organ be-
höver näring för att utvecklas
på rätt sätt.

■ Barns ämnesomsättning är
mycket hög.

■ Barns nivå av fysisk aktivitet
och det faktum att kroppen
ständigt växer och reparerar
sig skapar enorma energi-
behov. Vitaminer och minera-
ler samarbetar för att kroppen
bättre ska kunna absorbera
och assimilera andra närings-
ämnen från kosten.

att bygga en livslång grund för hälsa kräver ett fullgott närings-
intag. Det är aldrig för tidigt att se till att dina barn får i sig till-
räckligt 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 och många föräldrar har problem
med att få dem att äta hälsosam mat som spenat, brysselkål
och grovt bröd.

alltför många barn äter inte tillräckligt med frukt, grönsaker och
fullkorn och har istället en för hög konsumtion av processad
mat, fet mat och mat med hög sockerhalt vilket leder till att
deras kost saknar många grundläggande näringsämnen.

Därför har GNlD tagit fram
Vita-Squares – ett helt natur-
ligt, komplett, lättuggat kosttill-
skott för att dina barn ska
kunna lägga en god grund för
hälsa som varar livet ut!



GNlD hJälPer DiG att Fylla
De NäriNGSmäSSiGa GaPeN
SÅ att DiNa BarN KaN mÅ
riKtiGt Bra!

När du bygger ditt drömhus börjar du med grunden och
väljer material av god kvalitet. att lägga grunden till ditt
barns livslånga hälsa kräver samma engagemang i val av
kvalitet: mat från hela födoämnen och bra kosttillskott från
hela födoämnen från GNlD.

Vita-Squares kan göra en positiv skillnad. eftersom de inne-
håller näringsämnen som kolin och vårt unika tre-en-en korn-
koncentrat är Vita-Squares mer än ett multivitamin. Som det
mest kompletta kosttillskottet för barn från hela födoämnen
tillhandahåller GNlDs lättuggade Vita Squares en mång-
fald 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 välsma-
kande kosttillskott utan tillsatt sukros, konserveringsmedel
eller artificiella färgämnen man kan finna i andra tugg-
tabletter för barn.

■ Brett spektra av antioxidantstöd.

■ tillför de viktiga mineralerna; zink, krom, koppar, järn, jod
och mangan.

■ innehåller kolin.
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Vita-Squares innehåller
viktiga näringsämnen från
hela födoämnen som ger
dina barn en riktigt bra
start.

GNlD hjälper till att lägga
grunden till god hälsa.

”Näring ökar möjligheterna för barn att nå sin fulla potential. Hela födoämnen och GNLDs
kosttillskott ifrån hela födoämnen kan hjälpa till att försäkra att dina barn får optimal näring
under de år då de utvecklas mest, när mer än en miljard nya celler skapas varje dag.”

Baserat i naturen, Uppbackat av vetenskap
medlemmarna i GNlDs Scientific advisory Board är erkända i hela världen för sin forskning i främsta
ledet. SaB sigillet garanterar dig några av de bästa, säkraste och mest effektiva produkterna i världen.

Vita-Squares


