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Omegamed Odporność 5+ Syrop w kapsułkach 30 kapsułek
 

Cena: 39,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać -

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT:Polski Lek SA

Ul Chopina 10 Wadowice

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Omegamed Odporność 5+, syrop w kapsułkach do żucia, 30 szt.to suplement diety opracowany w celu wzmocnienia odporności dzieci.
Smak pomarańczowy

 

ZASTOSOWANIE:

Witaminy D, C i cynk przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Dla dzieci powyżej 5 roku życia.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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1 kapsułka dziennie.

Aby wyjąć kapsułkę, należy przebić folią blistra. Ponieważ kapsułka zawiera syrop, jest miękka, nie zaleca się więc wyciskania jej z
blistra. Kapsułkę należy rozgryźć. Otoczkę kapsułki można żuć, aż całkowicie się rozpuści, lub wyrzucić.

Zawartość w porcji dziennej:

Warto?? od?ywcza 100 g 1 kapsu?ka % RWS*

Warto??
energetyczna

1998 kJ (477 kcal) 17 kJ (4 kcal) ---

T?uszcz, w tym:

- kwasy

t?uszczowe

nasycone

35,67 g

12,66 g

0,3 g

0,1 g

---

---

 

W?glowodany, w

tym:

- cukry

30,69 g

3,95 g

0,3 g

0 g

---

---

Bia?ko 9,2 g 0,1 g ---

Sól 0 g 0 g ---

Witamina C 2302 mg 20 mg 25%

Cynk 1151 mg 10 mg 100%

Witamina D 1726 µg 15 µg (600 j.m.) 300%

DHA 11508 mg 100 mg ---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Zawiera substancje s?odz?ce.

SKŁAD:

olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozaheksaenowy); substancja słodząca: mannitol; wosk pszczeli; kwas L-
askorbinowy (witamina C); aromaty; tlenek cynku (cynk); emulgator: lecytyny: naturalny aromat pomarańczowy; substancja słodząca:
sukraloza; cholekalcyferol (witamina D), substancja wiążąca: glicerol; żelatyna; skrobie modyfikowane: skrobia utleniona, skrobia
acetylowana; naturalny aromat pomarańczowy; barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, krzemian glinowo-potasowy.
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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. 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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