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Aura Herbals Omega+ Witamina D3 400 IU dla dzieci x 60
kaps twist off
 

Cena: 19,71 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi (źródło kwasów tłuszczowych, w tym EPA i DHA), cholekalcyferol (witamina D z lanoliny), otoczka kapsułki: żelatyna, gliceryna,
woda.

1 kapsułka zawiera:

Olej rybi, w tym: 500 mg*
36% EPA 180 mg*
24% DHA 120 mg*
Witamina D 10 µg (400 IU) (200%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
39,5 g (60 kapsułek twist-off)

Charakterystyka

Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 są ważnym elementem codziennej diety. Ludzki organizm nie wytwarza ich
samodzielnie, dlatego muszą być dostarczane wraz z pożywieniem.
Do kwasów tłuszczowych omega-3 zalicza się kwas α-linolenowy (ALA), kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas
dokozaheksaenowy (DHA).
Najlepszym źródłem pokarmowym kwasu ALA są roślinne oleje, na przykład olej lniany, rzepakowy i krokoszowy. Bogatym
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źródłem kwasów EPA i DHA w codziennej diecie są ryby, algi i tran.
DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz do utrzymania prawidłowego widzenia
Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.
Witamina D wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów,
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz wpływa na wchłanianie wapnia i fosforu.

Produkt przebadany w niezależnym laboratorium.
Zawiera niezbędne dla organizmu nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) omega-3, w tym EPA i DHA.
Kapsułki miękkie (softgel) na bazie oleju rybiego w 100% z Sardeli
Dla noworodków, niemowląt i dzieci do 1. roku życia
Naturalna witamina D z lanoliny (400 IU w 1 kapsułce)
Clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przekręcić i oderwać końcówkę kapsułki w kształcie ogonka, a następnie wycisnąć zawartość do ust dziecka, na łyżeczkę lub do
pokarmu. Zachować ostrożność, by dziecko nie połknęło całej kapsułki. Stosować raz dziennie.

Przechowywanie
Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Suplement diety przechowuj w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aura Herbals Jarosław Paul
ul. 23 marca 77/3
81-820 Sopot

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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