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Biaron Junior Suplement diety kapsułki miękkie do żucia o
smaku gumy balonowej 30 sztuk
 

Cena: 29,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (3 blist. po 10 kaps.

Postać kaps.do żucia miękkie

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Biaron Junior
suplement diety
kapsułki miękkie do żucia o smaku owocowej gumy balonowej
dla dzieci powyżej 4. roku życia i dorosłych

Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega 3.
DHA przyczynia się do:

prawidłowego funkcjonowania mózgu,
prawidłowego widzenia.

Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.
DHA i EPA:

przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.

Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego u dzieci.
Witamina D jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Witamina D:

pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu,
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pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
bierze udział w procesie podziału komórek,
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Składniki
olej rybi (źródło DHA - kwasu dokozaheksaenowego i EPA - kwasu eikozapentaenowego), żelatyna, substancje wiążące - glicerol, maltitol,
substancja słodząca - erytrytol, aromaty, stabilizator - sól sodowa karboksymetylocelulozy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy,
cholekalcyferol pozyskiwany z lanoliny (witamina D), substancja słodząca - sukraloza, przeciwutleniacz - alfa tokoferol

Wartości odżywcze
Zawartość składnika w 1 kapsułce

Składniki odżywcze
Witamina D 25 μg (1000 j.m.), 500 % RWS*
Olej rybi w tym 868 mg
DHA 250 mg
EPA 82 mg
*RWS - referencyjna wartość spożycia

Dawkowanie
Zalecane spożycie
Dzieci powyżej 4 r.ż. i dorośli: 1 kapsułka do żucia dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w oryginalnym kartoniku, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Spożycie w nadmiernych
ilościach może mieć efekt przeczyszczający. 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.

Alergeny
Ryba: Zawiera

Producent
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel: +48 61 28 68 000, fax: +48 61 28 68 529
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