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Omegamed odporność 5+ syrop w kapsułkach do żucia x 30
szt
 

Cena: 49,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps do żucia

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); substancja słodząca: mannitol;
wosk pszczeli; kwas L-askorbinowy (witamina C); aromaty; tlenek cynku (cynk); emulgator: lecytyny; naturalny aromat pomarańczowy;
substancja słodząca: sukraloza; cholekalcyferol (witamina D).
Otoczka kapsułki: substancja wiążąca: glicerol; żelatyna; skrobie modyfikowane: skrobia utleniona, skrobia acetylowana; naturalny
aromat pomarańczowy; barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, krzemian glinowo-potasowy.

Wartość odżywcza (1 kapsułka):

Wartość energetyczna - 17 kJ/4 kcal
Tłuszcz - 0,3 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1,5 g
Węglowodany - 0,3 g

w tym cukry - 0 g
Białko - 0,15 g
Sól - 0 g
Witamina C - 03 mg (25% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Witamina D - 15 µg (600 j.m. 300% RWS, 100% RDS)
DHA - 100 mg*

* brak referencyjnych wartości spożywczych
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
RDS - rekomendowane dzienne spożycie dla dzieci i młodzieży (1-18 lat)
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Masa netto
26,1 g
30 kapsułek po 869 mg

Charakterystyka
Omegamed® Odporność to preparat opracowany w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera witaminę D, C i cynk, które
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także DHA (to co najlepsze z Omega-3).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.
Aby wyjąć kapsułkę, należy przebić folię blistra. Ponieważ kapsułka zawiera syrop, jest miękka, nie zaleca się więc wyciskania jej z
blistra. Kapsułkę należy rozgryźć. Otoczkę kapsułki można żuć, aż całkowicie się rozpuści, lub wyrzucić.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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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