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Mio Bio alaskan x 30 żelków (z tranem)
 

Cena: 29,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 żelków

Postać Żelki

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, olej z wątroby dorsza, olej z wątroby rekina, regulator kwasowości- kwas cytrynowy,
inulina, olej z wiesiołka, witamina A (octan retinylu), witamina D (cholekalcyferol), substancja utrzymująca wilgotność - sorbitol , barwniki:
beta-karoten, koszenila, E141 (ii), wyciąg z krokosza barwierskigo-Carthamus, substancja glazurująca - wosk carnauba i/lub wosk
pszczeli , aromaty

Zawartość 2 żelek:

Olej z wątroby dorsza zawierający: 200mh*
kwasy tłuszczowe Omega-3 62mcg (8% ZSS)
kwasyeikozapentaenowy- EPA (8,7%) 0,7mcg (14% RWS)
kwas dokozaheksaenowy- DHA (11,6% RWS)
witamina A (ekwiwalent retinolu) 58mcg (7% RWS)
witamina D 0,3mcg (6% RWS)

Olej z wątroby rekina 150mg*
zawierający alkiloglicerole 30mg*

Olej z wiesiołka 48mg*
Inulina 120mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 żelków (zawartość netto opakowania: 180 g)

Charakterystyka
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Składniki zawarte w produkcie wspomagają:
-odporność (EPA i DHA, witaminy A i D)
-funkcjonowanie układu nerwowego, zwłaszcza mózgu (DHA)
-zachowanie zdrowych zębów i kości (witamina D)
-utrzymanie prawidłowego widzenia i zdrowej skóry (witamina A)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Stosować 2 żelki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

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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