
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Omegamed Odporność 1+ Syrop 140ml
 

Cena: 35,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 140 ml

Postać -

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

PRODUCENT:Polski Lek SA

Ul Chopina 10 Wadowice

ILOŚĆ: 140 ml.

 

Omegamed Odporność Preparat do postępowania dietetycznego o smaku pomarańczowym w celu wzmocnienia odporności oraz
zmniejszenia ryzyka infekcji układu oddechowego, dla dzieci powyżej 1-ego roku życia.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Dla dzieci powyżej 1. roku życia.

Do postępowania dietetycznego w celu wzmocnienia odporności.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 łyżeczka (ok. 5 ml) dziennie.

Warto?? od?ywcza 100 ml Zalecana
dzienna
porcja 5,5
ml

Warto??
energetyczna

1927,3 kJ
(454,5 kcal)

106 kJ (25
kcal)

Bia?ko 0,2 g 0,01 g

W?glowodany w
tym:

100 g 5,5 g

- Cukry 78,2 g 4,3 g

Sód 0,02 g 0g

B?onnik
pokarmowy

0,9 g 0,05 g

T?uszcz w tym: 5,8 g 0,32 g

- Kwasy
t?uszczowe
nasycone

1,5 g 0,08 g

Witamina C 418,2 mg 23 mg (57%
ZDS*)

Witamina D3 272,7 µg 15 µg (600
j.m. 100%
ZDS**)

Miód 91 g 5g

DHA 1818,2 mg 100 mg

* ZDS- Zalecane Dzienne Spo?ycie dla ogólnej populacji

** ZDS - Zalecane Dzienne Spo?ycie dla niemowl?t i dzieci zgodnie z polskimi

zaleceniami Zespo?u Ekspertów, dotycz?cymi profilaktyki niedoborów witaminy D - rok

2009. Szko?a Pediatrii. Klinika Pediatryczna i7(5):5117-5120.

SKŁAD:

Miód 75,4%, koncentrat soku pomarańczowego, DHA (kwas dokozaheksaenowy) z alg (Life's DHA) 4%, cholekalcyferol (witamina D3),
kwas L-askorbinowy (witamina C), olej słonecznikowy wysokooleinowy, woda, przeciwutleniacz: lecytyna słonecznikowa, mieszanina
tokoferoli, palmitynian L-askorbylu. Substancje wzmacniające smak i zapach: koncentrat soku gruszkowego, koncentrat soku
cytrynowego; emulgator:  polisorbat 20; olejek cytrynowy, aromat naturalny.
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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. 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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