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Bioaron Baby 6m+ 30 kapsułek twistoff
 

cena: 28,25 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, mięśnie, mózg, oczy, układ
odpornościowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kaps.twist-off

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór witamin

Opis produktu
 

Opis:
Produkty Bioaron uzupełniają dietę najmniejszych dzieci o składniki niezbędne do ich prawidłowego wzrostu – witaminę D i kwasy
omega-3.

Produkt, jak i jego składniki nie zostały wyprodukowane metodą ekologiczną.

ZALECENIA
DHA przyczynia się do:
• utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu*,
• utrzymania prawidłowego widzenia*.
Spożywanie DHA wspomaga prawidłowy rozwój wzroku
u niemowląt do 12. miesiąca życia.
Spożywanie DHA przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój oczu i mózgu u płodu i niemowląt karmionych piersią*.
* Korzystne działanie występuje w przypadku dziennego spożycia DHA w ilości 250 mg.
 Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 100 mg DHA dziennie.
* Informacja dla kobiet ciężarnych i matek karmiących: korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie
ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Witamina D pomaga w:
• prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
• prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

SKŁADNIKI:
Zawartość kapsułki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. (źródło DHA – kwasu dokozaheksaenowego), aromat, cholekalcyferol (witamina
D);

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.

ZALECANE SPOŻYCIE
• Dzieci powyżej 6. miesiąca życia i dorośli: zawartość 1 kapsułki dziennie,
• Kobiety w ciąży i karmiące piersią: zawartość 2 kapsułek dziennie.

SPOSÓB UŻYCIA
Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do
pokarmu. Osoby dorosłe mogą połknąć kapsułkę w całości.

OSTRZEŻENIA
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do
spożycia w ciągu dnia. Preparat 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.

OPAKOWANIE
Kapsułka twist-off, 30 szt.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.

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