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Biaron System baby Suplement diety krople 10 ml
 

Cena: 17,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać płyn

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Preparat uzupełniający dietę w składniki pochodzenia naturalnego, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego, oraz witaminę D, która dodatkowo wspomaga utrzymanie zdrowych kości, zębów i mięśni. Produkt przeznaczony dla
dzieci powyżej 6. miesiąca życia, do stosowania przez cały rok, jak i w okresie przeziębieniowym (jesień-zima

Składniki
wyciąg olejowy z owoców: czarnego bzu, aronii oraz dzikiej róży, cholekalcyferol pozyskiwany z lanoliny (witamina D)

Wartości odżywcze
Zawartość w: 1 kropli Zawartość w: 10 kroplach

Składniki odżywcze
Witamina D 200 j.m. (5 μg) 100 % RWS* 2000 j.m. (50 μg) 1000 % RWS*
Owoce bzu czarnego 2,85 mg** 28,50 mg**
Owoce dzikiej róży 2,85 mg** 28,50 mg**
Owoce aronii 2,85 mg** 28,50 mg**
* RWS - referencyjna wartość spożycia
** w przeliczeniu na suchy owoc

Dawkowanie
Zalecane spożycie:
Dzieci 6-12 m.ż.: 1-3 krople dziennie
Dzieci 1-10 lat: 1-5 kropli dziennie
Dzieci powyżej 10 lat, młodzież i osoby dorosłe: do 10 kropli dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.
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Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIA:
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy
tryb życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25(OH)D we
krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Producent
Phytopharm Klęka S.A.,
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
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