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Bioaron Baby od 6 m-ca kaps.twistoff 30kap
 

Cena: 34,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: PHYTOPHARM KLĘKA S.A. Klęka 1,

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

ILOŚĆ:  30 kapsułek typu twist off

 

BIOARON BABY 6m+to preparat w postaci kapsułek twist-off od 6. miesiąca życia, który dostarcza dzieciom kwasów tłuszczowych
Omega-3 i witaminy D, co wspomaga wzrost i rozwój młodego organizmu.

 

 

ZASTOSOWANIE:

W ramach kwasów Omega - 3 , kwas DHA przyczynia się do:

prawidłowego funkcjonowania mózgu,

prawidłowego widzenia,

rozwoju wzroku u niemowląt do 12. m.ż.

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Witamina D3 zapewnia:

 prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,

prawidłowe funkcjonowanie mięśni,

wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia i dorosłych: zawartość 1 kapsułki dziennie,

dla kobiet w ciąży i karmiące piersią: zawartość 2 kapsułek dziennie,

lub w każdym przypadku wg zaleceń lekarza.

 

Zawartość substancji w porcji dziennej:

1 kapsułka dziennie dostarcza 100mg DHA i 600 j.m. witaminy D3.

 

 

SKŁAD:

zawartość kapsułki: olej z alg Ulkenia sp. zawierający DHA, aromat cytrynowy, witamina D3;

składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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