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Domowa apteczka Multiomega syrop o smaku owoców
tropikalnych 250 ml
 

Cena: 31,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Syropy

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, olej z ryb morskich zawierających wysoki poziom kwasów Omega 3, fruktoza, aromat, kwas L-askorbinowy, mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych (emulgator), guma ksantanowa (substancja zagęszczająca), maltodekstryna, amid kwasu nikotynowego, octan
DL-alfa-tokoferylu, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), sorbinian potasu (substancja
konserwująca), ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, jodek potasu, octan retinylu, kwas
pteroilomonoglutamnowy, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Zawartość w 1 łyżeczce (5 ml)

Olej z ryb morskich 1058 mg*
DHA 125 mg*
EPA 195 mg*
Witamina A 400 µg (50% RWS)
Witamina D 5 µg (100% RWS)
Witamina E 6 mg (50% RWS)
Witamina C 40 mg (50% RWS)
Cynk 2,5 mg (25% RWS)
Jod 37,5 µg (25% RWS)
Tiamina (wit. B1) 0,55 mg (50% RWS)
Ryboflawina (wit. B2) 0,7 mg (50% RWS)
Niacyna (wit. PP) 8 mg (50% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Kwas foliowy 100 µg (50% RWS)
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Witamina B12 1,25 µg (50% RWS)
Biotyna 25 µg (50% RWS)
Kwas pantotenowy 3 mg (50% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 250 ml

Charakterystyka
Wspomaga prawidłowy rozwój umysłowy i fizyczny organizmu.

Przeciwwskazania
Niewskazane dla: osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią: należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:
Dzieci od 1 roku do 3 roku życia 1 łyżeczka (5 ml) dziennie; dzieci po 3 roku życia i osoby dorosłe: od 1 do 2 łyżeczek dziennie (5 ml – 10
ml).

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Po otwarciu butelki, produkt należy spożyć w ciągu 45 dni.

Producent
Domowa Apteczka
ul. Myśliwska 11;
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Ważne informacje
Produkt zawiera fruktozę, bezpieczną dla diabetyków.

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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