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Witamina ADEK Junior krople 30 ml (Natur Planet)
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent NATUR PLANET

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Oliwa z oliwek, olej słonecznikowy (sub. wypełniająca), Witamina E (octan D-alfa tokoferylu), Witamina A (Palmitynian retinylu), Witamina
K (menachinon-7), Witamina D (cholekalcyferol) (sub. czynne)

3 krople zawierają:

Witamina A (ekwiwalent retinolu) - 300 mcg (37,5% RWS)
Witamina D (cholekalcyferol) - 15 mcg (300% RWS)
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) - 3,6 mg (30% RWS)
Witamina K (menachinon-7) - 15 mcg (20% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 ml

Charakterystyka
Suplement diety ADEK w formie kropli to połączenie czterech naturalnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A,D3, E, K2

Witamina K (menachinon-7) wyprodukowana w UE, jest pozyskana w procesie fermentacji bakterii Bacillus Subtilis z natto.
Witamina D została otrzymana z lanoliny z wełny owczej.
Witamina E została pozyskana z oleju sojowego.
Witamina A została pozyskana z oleju słonecznikowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dzieci w wieku 2-4 lat Jedna porcja - 3 kropli do bezpośredniego spożycia doustnego lub jako dodatek do posiłku.
Dzieci w wieku 5-10 lat Jedna porcja - 5 kropli do bezpośredniego spożycia doustnego lub jako dodatek do posiłku.

Przechowywanie
Suplement diety należy przechowywać suchym, ciemnym i niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze pokojowej, w szczelnie
zamkniętym opakowaniu.

Producent
INFO-FARM Marcelina Pacula-Staś ul. J. Baildona 24/3, 40-115 Katowice

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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