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Biaron Baby 12M+ DHA + witamina D3 30kaps.twistoff
 

Cena: 27,80 pln

Opis słownikowy

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Opis produktu
 

BIARON (dawniej Bioaron) Baby od 12 m-ca 30 kaps.twistoff
Witamina D, DHA

DHA przyczynia się do:

  utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu,*
  utrzymania prawidłowego widzenia,*

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.

 Informacja dla kobiet ciężarnych i matek karmiących: korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie
ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj.: 250 mg DHA i EPA.

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).

Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.

Składniki odżywcze Zawartość składnika

w 1 kapsułce

Zawartość składnika
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w 2 kapsułkach

Witamina D 20 µg (800 j.m.),

400% RWS*

40 µg (1600 j.m.),

800% RWS*

Olej z mikroalg Schizochytrium sp. 250 mg 500 mg w tym DHA 100 mg 200 mg

*RWS – referencyjna wartość spożycia

OPAKOWANIE
Kapsułka twist-off; 30 szt.

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.

ZALECANE SPOŻYCIE
dzieci 1-10 lat 1 kapsułka 1 raz dziennie
dzieci od 11. roku życia i dorośli 1-2 kapsułki 1 raz dziennie
kobiety w ciąży 2 kapsułki 1 raz dziennie
kobiety karmiące piersią 2 kapsułki 1 raz dziennie

SPOSÓB UŻYCIA
Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do
pokarmu. Osoby dorosłe i dzieci od 11. roku życia mogą połknąć kapsułkę w całości.

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