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Biaron Baby 6 m+ x 30 kaps twist-off
 

Cena: 41,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Biaron Baby 6 m+ w postaci kapsułek twist-off jest produktem uzupełniającym zdrową dietę pacjentów w witaminę D
oraz naturalne źródło DHA. Produkt może być stosowany już przez niemowlęta, które ukończyły 6. miesiąc życia, a poza tym mogą go
stosować także dzieci starsze, a nawet pacjenci dorośli (w tym kobiety w ciąży i spodziewające się dziecka). Ma on prosty skład, dzięki
czemu zazwyczaj jest dobrze tolerowany przez organizm. Wygodna forma suplementu diety, czyli krople wyciskane z kapsułki
jednodawkowej, ułatwia precyzyjne odmierzenie potrzebnej dawki i podanie jej pacjentowi.

Na co jest Biaron Baby 6 m+? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest dostarczenie do organizmu dawki witaminy D i DHA,
uzupełniając tym samym zdrową dietę pacjenta i pomagając w pokryciu dziennego zapotrzebowania organizmu na wspomniane
substancje. Suplement pomaga również przeciwdziałać niedoborom witaminy D i DHA, a także skutkom ich niedoborów. Witamina D
wspiera pracę układu odpornościowego i wspomaga wzrost i rozwój kości. Przyczynia się też do prawidłowego funkcjonowania mięśni,
a oprócz tego wspomaga gospodarkę wapnia i fosforu. DHA, czyli kwas dokozaheksaenowy, wspomaga rozwój mózgu najmłodszych, a
poza tym wspiera prawidłowe widzenie i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mózgu.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek twist-off Biaron Baby 6 m+. W skład 1 kapsułki wchodzi 15 µg (300% RWS) witaminy D oraz
250 mg oleju z alg Schizochytrium sp. (w tym 100 mg DHA), a także składniki pomocnicze, czyli aromat, żelatyna i glicerol. Suplement
diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach niewiększych niż te, które są przez niego rekomendowane.
Zalecane dawkowanie Biaron Baby 6 m+ w przypadku dzieci od 6. miesiąca życia oraz pacjentów dorosłych to 1 kapsułka twist-off
dziennie. Jeśli natomiast produkt miałby być stosowany przez pacjentki w ciąży lub karmiące piersią, zaleca się stosowanie 2 kapsułek
dziennie, chyba że lekarz wskaże inaczej. Aby móc przyjąć (lub podać dziecku) dawkę suplementu diety Biaron Baby 6 m+, należy
przekręcić kapsułkę twist-off w miejscu zwężenia, a jej końcówka odpadnie. Wówczas należy wycisnąć zawartość kapsułki bezpośrednio
do ust (uważając, aby przypadkowo nie połknąć kapsułki – dotyczy to szczególnie małych dzieci), ewentualnie na łyżeczkę lub
bezpośrednio do pokarmu.

Biaron Baby 6 m+ jest suplementem diety, który ma przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie będzie on odpowiedni dla
każdej osoby mającej wskazania do suplementacji. Nie należy podawać go pacjentom, którzy mają nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników produktu. Wyrobu nie powinno się też podawać dzieciom w wieku poniżej 6. miesięcy. Suplement diety może być podawany

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/biaron-baby-6-m-x-30-kaps-twist-off.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

dzieciom wyłącznie pod kontrolą dorosłych, dlatego należy przechowywać go w miejscu, które będzie niewidoczne i niedostępne dla
najmłodszych. Nie można traktować tego suplementu jak substytutu zdrowego życia i zdrowej diety, ponieważ nie jest on w stanie ich
zastąpić.

Składniki
Olej z alg Schizochytrium sp. - źródło DHA – kwasu dokozaheksaenowego, aromat, witamina D (cholekalcyferol).
Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol. 

1 kapsułka zawiera:

Witamina D -15 mcg (600 j.m.)/ 300% RWS
Olej z alg Schizochytrium sp. - 250 mg*

w tym: DHA - 100 mg*

*RWS - referencyjna wartość spożycia
*brak RWS

Masa netto
Opakowanie zawiera: 30 porcji po 252 mg.

Charakterystyka

DHA przyczynia się do:
prawidłowego funkcjonowania mózgu
prawidłowego widzenia
rozwoju wzroku u niemowląt do 12. m.ż.

Witamina D wspomaga:
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
prawidłowe funkcjonowanie mięśni,
prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia i dorosłych zawartość 1 kapsułki dziennie,
Dla kobiet w ciąży i karmiących zawartość 2 kapsułek dziennie lub w każdym przypadku wg zaleceń lekarza.
Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub do dodać do
pokarmu.
Uważać, by dziecko nie połknęło kapsułki!

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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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