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Witamilki DHA+D3 x 30 kapsułek twist-off
 

Cena: 30,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA, olej słonecznikowy, witamina D.
Zawartość  w 100 g  w 1 kapsułce
Wartość odżywcza 815 kcal 3,7 kcal
Wartość energetyczna 3350 kJ 15,2 kJ
Tłuszcz, 0,41 g 0, 002 mg
w tym kwsy tłuszczowe nasycone 0,13 g 0, 0006 mg
Węglowodany, 0 g 0 mg
w tym cukry 0 g 0 mg
Białko 0 g 0 mg
Sól 0 g 0 mg
DHA 33 112,58 mg  150 mg
Witamina D 2 207,5 µg 10µg

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek twist off (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat Witamilki DHA+D3 stanowi źródło najwyższej jakości naturalnego i czystego DHA (kwas dokozaheksaenowy) z mikroalg
morskich w postaci Life’s DHA® oraz witaminy D3 . Zawarty w preparacie DHA pozyskiwany jest z mikroalg morskich gatunku
Schizochytrium sp., hodowanych w kontrolowanych warunkach, poza zanieczyszczonymi zbiornikami morskimi.

Preparat do postępowania dietetycznego w niedoborach witaminy D i kwasu DHA. Przyczynia się do prawidłowego rozwoju
mózgu i wzroku dziecka. Wspomaga prawidłowy rozwój kości i naturalną odporność organizmu.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zawartość 1 kapsułki twist-off dziennie ( 150mg DHA i 10µg (400 j.m. witaminy D3).
Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać lub odciąć. Następnie wycisnąć zawartość kapsułki na łyżeczkę lub dodać do niewielkiej
ilości pokarmu. Zawartość kapsułki należy zużyć bezpośrednio po otwarciu; kapsułkę wyrzucić.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie należy
narażać produktu na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych, ani wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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