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Omegamed Baby x 30 kaps twist-off
 

Cena: 39,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Zawartość kapsułki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozaheksaenowy Life's DHA); (olej z alg; olej
słonecznikowy wysokooleinowy; emulgator: lecytyny; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, palmitynian L-askorbylu)
Otoczka kapsułki: żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera:
Wartość energetyczna 21 kJ(5 kcal)
Tłuszcz <0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone < 0,1 g
Węglowodany 0 g
w tym cukry 0 g
Błonnik 0 g
Białko 0 g
Sól 0 g
DHA 150 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
17,6 g (30 kapsułek po 586 mg)

Charakterystyka
Omegamed to preparat przeznaczony dla niemowląt od pierwszych dni życia i dzieci. Do postępowania dietetycznego w celu
prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz wspomagania prawidłowego rozwoju wzroku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zawartość 1 kapsułki twist-off dziennie (150 mg DHA).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

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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