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Biaron Baby 24 m+ x 30 kaps twist-off
 

Cena: 25,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Zawartość kapsułki: olej z ryb (źródło DHA – kwasu dokozaheksaenowego i EPA – kwasu eikozapentaenowego), aromat cytrynowy,
cholekalcyferol (witamina D);
Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.

 1 kapsułka zawiera:

Witamina D 20 µg (800 j.m.) (400% RWS)
Kwasy Omega-3 - 140 mg

DHA - 125 mg*
EPA - 15 mg *

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zwiera: 30 porcji po 252 mg.

Charakterystyka
DHA przyczynia się do:

prawidłowego funkcjonowania mózgu,
prawidłowego widzenia.

Witamina D:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
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pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25(OH)D we krwi
oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie

dzieci powyżej 24 miesiąca życia: zawartość 1 kapsułki dziennie,
dorośli, w tym kobiety w ciąży i karmiące piersią: 1- 2 kapsułki dziennie.

SPOSÓB UŻYCIA
Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do
pokarmu. Osoby dorosłe mogą połknąć kapsułki w całości, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku, w miejscu suchym, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Producent
Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

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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