
 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

  

Omegamed Odporność 3+ 30 saszetek
 

Cena: 51,78 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 saszetek

Postać płyn w saszetkach

Producent/
Dystrybutor

POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Suplement diety Omegamed Odporność w formie wygodnych saszetek z płynem, to preparat opracowany w celu wzmocnienia
odporności dzieci.  Zawiera witaminy D i C, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także
DHA (to co najlepsze z Omega-3) i miód. Omegamed Odporność zawiera unikalną formę DHA z alg (Life’s DHA), opracowaną specjalnie
dla dzieci.  DHA zawarty w produktach Omegamed jest: Z pierwotnego źródła - pozyskiwany z naturalnych alg Schizochytrium sp ., czyli
pierwotnego, bezpiecznego źródła. Oznacza to lepszy smak i zapach oraz dobrą przyswajalność i tolerancję. Czysty - algi, z których
pozyskiwany jest DHA są hodowane w kontrolowanych warunkach, poza zbiornikami morskimi. Oznacza to brak ryzyka kontaktu z
potencjalnie niebezpiecznymi zanieczyszczeniami występującymi w naturalnym środowisku, takimi jak dioksyny, rtęć metylowana,
polichlorowane bifenyle (PCB).  Zalecana do spożycia dzienna porcja  Zalecana dzienna porcja: zawartość 1 saszetki dziennie.
Końcówkę saszetki należy oderwać w zaznaczonym miejscu. Następnie zawartość saszetki należy wycisnąć na łyżeczkę lub
bezpośrednio do ust.  Składniki  Zawartość składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji (1 saszetka): Witamina C 23 mg (29%
RWS*) Witamina D 30 µg (1200 j.m. 600% RWS*, 120% RDS**) DHA 130 mg *RWS Referencyjne Wartości Spożycia **RDS
Rekomendowane Dzienne Spożycie dla dzieci i młodzieży (1-18 lat) zgodnie z wytycznymi suplementacji witaminą D dla Europy
Środkowej.  Składniki: miód (74,5%); koncentrat soku pomarańczowego; olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas
dokozaheksaenowy) [olej z alg; olej słonecznikowy wysokooleinowy; emulgator: lecytyny; aromat; przeciwutleniacze: mieszanina
tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego]; koncentrat soku gruszkowego; woda; kwas L-askorbinowy (witamina C);
koncentrat soku cytrynowego; aromat naturalny; cholekalcyferol (witamina D); emulgator: monolaurynian polioksyetylenosorbitolu;
przeciwutleniacz: alfa-tokoferol; substancja konserwująca: sorbinian potasu.  Uwagi do stosowania  Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie
prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem i wilgocią.  
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazdrowie-24.pl
https://www.aptekazdrowie-24.pl/dziecko/witaminy-pozostale/omegamed-odpornosc-3-30-saszetek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

