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Bioaron Baby 6 m+, krople wyciskane z kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 21,36 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki twist-off

Producent Phytopharm

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Bioaron Baby 6 m+, krople wyciskane z kapsułki, 30 szt.

Opis

Suplement diety stosowany w niedoborach kwasów tłuszczowych oraz witaminy D3 dla dzieci i dorosłych, w tym kobiet ciężarnych
i karmiących piersią.

Składniki

olej z alg Ulkenia sp. – źródło DHA – kwasu dokozaheksaenowego, aromat cytrynowy, witamina D3 (cholekalcyferol), składniki otoczki:
żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.

Wartość odżywcza 100 g  1 kapsułka
Wartość energetyczna 3682 kJ (896 kcal) 9,5 kJ (2,1 kcal)
Białko 0 g 0 g
  

Węglowodany, w tym:

- cukry

0 g
0 g

0 g
0 g

Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe:
- nasycone
- jednonienasycone
- wielonienasycone
- w tym DHA

99 g
26 g
15g
58g
39 700 mg

0,266 g
0,073 g
0,042 g
0,158 g
100 mg

Witamina D3 5952 μg (238 095 j.m.) 15 μg (600 j.m.)
Błonnik 0 g 0 g
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Sód 0 g 0 g

 

Masa netto

7,98 g

Właściwości składników

DHA przyczynia się do:

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

Witamina D3 zapewnia:

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

Dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia i dorosłych.

Zalecane dzienne spożycie

Dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia i dorosłych zawartość 1 kapsułki dziennie,
Dla kobiet w ciąży i karmiących zawartość 2 kapsułek dziennie lub w każdym przypadku wg zaleceń lekarza.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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