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Mio Bio Alaskan, żelki z super tranem, 30 szt
 

Cena: 12,68 zł

Opis słownikowy

Postać żelki

Producent S-Lab

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Olej z wątroby rekina, Witamina A, Witamina
D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Mio Bio Alaskan, żelki z super tranem, 30 szt

MioBio Alaskan – suplement diety ze składnikami wspomagającymi prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomagającymi w
utrzymaniu zdrowych kości i zębów, wspierającymi zachowanie dobrego wzorku i stanu skóry.

Preparat dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ma postać żelek.

Skład Mio Bio Alaskan, żelki z super tranem, 30 szt

syrop glukozowy, cukier, woda, ?elatyna wieprzowa, olej z w?troby dorsza, olej z

w?troby rekina, regulator kwasowo?ci - kwas cytrynowy, inulina, olej z wiesio?ka,

witamina A (octan retinylu), witamina D (cholekalcyferol), sorbitol (substancja

utrzymuj?ca wilgotno??), barwniki: beta-karoten, koszenila, E141 (ii), wyci?g z

krokosza barwierskiego-Carthamus, olej ro?linny (palmowy i kokosowy), wosk

karnauba E903 (substancja glazuruj?ca), aromaty.
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Produkt zawiera olej z ryb.

Sk?adnik w 2 ?elkach % RWS*

Olej z w?troby dorsza

zawieraj?cy:

- kwasy t?uszczowe Omega-3

kwas eikozapentaenowy

- EPA (8,7 %)

kwas

dokozaheksaenowy -

DHA (11,6 %)

- witamin? A (ekwiwalent

retinolu)

- witamin? D

200 mg

 

 

 

 

62 mcg

0,7 mcg

*

 

 

 

 

8 %

14 %

witamina A (ekwiwalent

retinolu)

58 mcg 7 %

witamina D 0,3 mcg 6 %

Olej z w?troby rekina

zawieraj?cy alkiloglicerole

150 mg

30 mg

*

*

Olej z wiesio?ka 48 mg *

Inulina 120 mg *

* referencyjne warto?ci spo?ycia

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

Działanie Mio Bio Alaskan, żelki z super tranem, 30 szt

Olej z wątroby dorsza jest źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 (EPA i DHA).
Kwasy tłuszczowe Omega 3 (EPA i DHA) zawarte w oleju z wątroby dorsza:
wspomagają odporność organizmu,
wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu w organizmie.
Kwas omega 3 DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia.
Witamina A wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga w zachowaniu prawidłowego widzenia i zdrowej skóry oraz
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza.
Witamina D pomaga: w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, w utrzymaniu zdrowych kości i zdrowych zębów, w
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, bierze udział: w prawidłowym wykorzystaniu wapnia i fosforu, w procesie podziału
komórek oraz pełni rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Dla dzieci powyżej 3. roku życia.

Dawkowanie Mio Bio Alaskan, żelki z super tranem, 30 szt

Stosować 2 żelki dziennie.

Przeciwwskazania Mio Bio Alaskan, żelki z super tranem, 30 szt

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Informacje dodatkowe Mio Bio Alaskan, żelki z super tranem, 30 szt

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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.
Chronić od wilgoci i światła.
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