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Biaron System Baby 10 ml
 

Cena: 15,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wyciąg olejowy z owoców: czarnego bzu, aronii oraz dzikiej róży, cholekalcyferol pozyskiwany z lanoliny.

Zawartość w 1 kropli:

Witamina D 200 j.m. (5 μg) (100% RWS)
Owoce bzu czarnego 2,85 mg*
Owoce dzikiej róży 2,85 mg*
Owoce aronii 2,85 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
10 ml

Charakterystyka

Zawiera odpowiednio dobraną kompozycje składników naturalnych, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego, oraz witaminę D, która dodatkowo wspomaga utrzymanie zdrowych kości, zębów i mięśni.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia, do stosowania przez cały rok, jak i w okresie przeziębieniowym
(jesień-zima).

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW: 

WITAMINA D wspomaga:
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prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
prawidłowe funkcjonowanie mięśni,
utrzymanie zdrowych zębów i kości,
utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
prawidłowe wchłanianie/wykorzystanie wapnia i fosforu.
Witamina D zawarta w preparacie Biaron® System baby jest pozyskiwana z lanoliny.

OWOCE BZU CZARNEGO wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Są one często składnikiem
domowych przetworów, należy je spożywać tylko po obróbce cieplnej.
DZIKA RÓŻA jest rośliną powszechnie występującą w Polsce. Owoce dzikiej róży wspomaga naturalne funkcje immunologiczne
organizmu. Mają delikatny smak, który idealnie komponuje się z innymi bardziej aromatycznymi składnikami.
OWOCE ARONII mają cierpki i kwaskowaty smak, dlatego najlepiej spożywać je w postaci gotowych preparatów, dzięki czemu
zachowują swoje właściwości i jednocześnie wybornie smakują.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci 6–12 m.ż.: 1-3 krople dziennie (200-600 j.m. wit. D)
Dzieci 1–10 lat: 1-5 kropli dziennie (200-1000 j.m. wit. D)
Dzieci powyżej 10 lat, młodzież i osoby dorosłe: 1-10 kropli dziennie (200-2000 j.m. wit. D)

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku, 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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