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Bobik dha + witamina d3 x 30 kaps twist off
 

Cena: 29,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent A&D PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
DHA – kwas dekozaheksaenowy z oleju z alg Ulkenia sp., oliwa z oliwek, witamina D₃ (cholekalcyferol), żelatyna, stabilizator -
glicerol,przeciwutleniacz - mieszanina tokoferoli .

1 kapsułka zawiera:
150mg DHA oraz 10mcg witaminy D3.

Masa netto
Opakowanie zawiera: 30 kapsułek „twist-off”.

Charakterystyka

Bobik DHA to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego dla
niemowląt i dzieci w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania na kwasy omega 3 (DHA) oraz w profilaktyce krzywicy i
niedoboru witaminy D.
BOBIK DHA dostarcza DHA – kwas dokozaheksaenowy należący do rodziny kwasów Omega 3, który wspomaga prawidłowy
rozwój wzroku u niemowląt do 12 miesiąca życia oraz witaminę D3 potrzebną dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u
dzieci.
Wspiera proces prawidłowego rozwoju i funkcjonowania mózgu dziecka
Wspomaga prawidłowy rozwój wzroku u niemowląt do 12 miesiąca życia.
BOBIK DHA znajduje zastosowanie:

u niemowląt
u dzieci nie spożywających wystarczającej ilości kwasów omega 3 (DHA) oraz witaminy D3, w codziennej diecie
u dzieci w fazie intensywnego wzrostu.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Niemowlęta do 1. roku życia - 1 kapsułka "twist off"
Dzieci od 1. roku życia - 2 kapsułki "twist off"
Zawartość kapsułki wycisnąć na łyżeczkę lub bezpośrednio do ust dziecka. Pustą kapsułkę wyrzucić.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
"A&D Pharma Poland" Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 d
00-024 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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