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Ecomer odporność junior x 30 kaps do żucia
 

Cena: 43,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent KROTEX-POLAND

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z wątroby rekina zawierający 20% alkilogliceroli, BioPure DHA olej z tuńczyka, aromat tutti frutti, witamina E (D-alfa tokoferol), olejek
pomarańczowy, witamina A (palmitynian retinolu), środek słodzący: sukraloza, witamina D (cholekalcyferol), witamina K (K2).

Wartość odżywcza w 1 kapsułce:
Wartość energetyczna kcal 5
Wartość energetyczna kJ 22,0
Węglowodany 0,06 g
w tym cukry 0,00 g
Białko 0,13 g
Tłuszcze 0,5 g
w tym
Tłuszcze nasycone 0,150 g
Tłuszcze jedno nienasycone 0,110 g
Tłuszcze wielonienasycone 0,240 g
wśród nich EPA 0,015 g
wśród nich DHA 0,065 g
alkiloglicerole 0,05 g
Witamina A 0,4 mg (50% RWS)
Witamina D 3,0 µg (60% RWS)
Witamina E 3,0 mg (25% RWS)
Witamina K 13,0 µg (17,5% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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Masa netto: 21,15 g
Zawartość opakowania: 30 kapsułek do żucia

Charakterystyka
Zastosowana w preparacie odporność Ecomer® junior formuła: 250mg standaryzowanego oleju z wątroby rekina (alkiloglicerole),
250mg BioPure DHA olej z tuńczyka oraz witaminy A, D, E, K stanowi bogate źródło niezbędnych naturalnych składników dla
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Zaleca się stosowanie suplementu diety Ecomer® junior w celu wzmocnienie odporności w okresie podwyższonej zachorowalności na
grypę i inne choroby infekcyjne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Krotex Pharm Sp. z o.o. sp. k
ul. Dostępna 56
01-490 Warszawa

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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