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Moller's Omega-3 rybki x 36 żelków o smaku malinowym
 

Cena: 28,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 36 żelków

Postać Żelki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje słodzące (ksylitol, sorbitol), skoncentrowany olej z ryb, woda oczyszczona, żelatyna, aromat, przeciwutleniacz (kwas
jabłkowy), regulator kwasowości (cytrynian trisodowy), barwnik (ekstrakt z papryki), cholekalcyferol (witamina D3).

2 rybki zawierają:

Kwasy tłuszczowe Omega-3: 0,4 g, w tym:
DHA (kwas dokozaheksaenowy) - 0,3 g*
EPA (kwas eikozapentaenowy) - 0,1 g*

Witamina D: 10 µg = 400 j.m. (200% RWS).

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
36 żelków (brak zawartości netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Möller’s Omega-3 Rybki to kwasy omega-3 EPA i DHA oraz witamina D3 w formie pysznych żelków, które nie zawierają
sztucznych barwników i substancji słodzących.
Kwas omega-3 DHA przyczynia się do prawidłowego widzenia i pracy mózgu*
Witamina D wspomaga odporność i rozwój kości u dzieci.

* - przy dziennym spożyciu 250 mg DHA
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Rekomendowana porcja do spożycia w ciągu dnia dla dzieci powyżej trzeciego roku życia i dorosłych: 2 żelowe rybki.

Przechowywanie
Preparat przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze 5-25°C.

Producent
Wyprodukowano w Norwegii.
Dystrybutor w Polsce:
Orkla Care S.A.
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin

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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