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Omegamed Odporność 1+ syrop 140 ml
 

Cena: 43,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 140 ml

Postać Syropy

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
miód (76%), koncentrat soku pomarańczowego, koncentrat soku gruszkowego, olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA
(kwas dokozaheksaenowy) (olej z alg; olej słonecznikowy wysokooleinowy; aromat; przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, estry
kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego); woda; koncentrat soku cytrynowego, kwas L-askorbinowy (witamina C), emulgator:
lecytyny; aromaty naturalne; przeciwutleniacz: alfa-tokoferol; cholekalcyferol (witamina D)

Zalecana porcja dzienna (5 ml) zawiera:

Witamina C - 23 mg (29% RWS)
Witamina D - 15 µg (600 j.m. 300% RWS)
DHA - 100 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 140 ml

Charakterystyka
Omegamed Odporność to preparat opracowany w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera witaminy D i C, które przyczyniają do
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także DHA i miód.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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5 ml dziennie (ok. 1 łyżeczka).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Po otwarciu butelki przechowywać nie
dłużej niż 2 miesiące w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

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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