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Bioaron Baby 0+, krople wyciskane z kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 23,48 zł

Opis słownikowy

Producent Phytopharm

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Bioaron Baby 0+, krople wyciskane z kapsułki, 30 szt.

Opis

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Krople wyciskane z kapsułki.

Skład

Zawartość kapsułki: olej z alg Schizochytrium sp. - źródło DHA - kwasu dokozaheksaenowego, aromat cytrynowy, witamina D3
(cholekalcyferol)
Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol.

Wartość odżywcza w 100 g wypełnienia kapsułki Wypełnienie 1 kapsułki Wypełnienie 2 kapsułek
Wartość energetyczna 3682 kJ / 896 kcal 9 kJ / 2 kcal 18 kJ / 4 kcal
Białko 0 g 0 g   

0 g
  

Węglowodany, w tym:

cukry

  

0 g

0 g

  

0 g

0 g

  

0 g

0 g
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Tłuszcz, w tym:

kwasy tł. nasycone

kwasy tł. jednonienasycone

kwasy tł. wielonienasycone, w tym:

DHA

99 g

26 g

15 g

58 g

 

39 700 mg

0,26 g

0,07 g

0,04 g

0,15 g

 

100 mg

0,52 g

0,14 g

0,08 g

0,3 g

 

200 mg
Błonnik 0 g 0 g 0 g
Sód 0 g 0 g 0 g
Witamina D3 4000 mcg (160 000 j.m.) 10 mcg (400 j.m.) 20 mcg (800 j.m.)

Masa netto

7,89 g

Właściwości

DHA przyczynia się do:

prawidłowego funkcjonowania mózgu
prawidłowego widzenia
rozwoju wzroku u niemowląt do 12. m.ż.

Spożywanie kwasu DHA przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu i oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią.

Witamina D3 zapewnia:

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
prawidłowe funkcjonowanie mięśni,
prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci.

Przeznaczenie

Do postępowania dietetycznego w niedoborach kwasów tłuszczowych oraz witaminy D3 dla dzieci i dorosłych, w tym kobiet ciężarnych i
karmiących piersią.

Sposób użycia

Produkt jest przyjmowany pod nadzorem lekarza (konsultacja lekarska jest szczególnie ważna, jeśli przyjmuje się kwasy Omega-3 lub
witaminę D3 z innego źródła),

Dawkowanie:

noworodki, niemowlęta i dzieci od urodzenia do 24 m.ż.: 1 kapsułka dziennie
dzieci powyżej 24 m.ż. i dorośli: 1-2 kapsułki dziennie
 kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 kapsułki dziennie lub w każdym przypadku wg zaleceń lekarza.

Sposób użycia: końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub
dodać do pokarmu. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Uwaga: należy zwrócić uwagę, by dziecko nie połknęło otoczki kapsułki.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
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produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia,
produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze niższej niż 25°C, w oryginalnym kartoniku, w miejscu suchym, w
sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.
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