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BIARON Baby od 6 miesiąca DHA EPA 30kaps twistoff
 

Cena: 27,30 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BIARON (dawniej BIOARON) BABY po 6 miesiącu

suplement diety

30 kapsułek

Suplement diety zawiera kwas DHA i witaminę, która zapewnia: prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci.

Zastosowanie: do postępowania dietetycznego w niedoborach kwasów tłuszczowych oraz witaminy D3 dla dzieci powyżej 6. miesiąca
życia i dorosłych, w tym kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

Zalecane spożycie: dzieci powyżej 6. miesiąca życia i dorośli: zawartość 1 kapsułki dziennie. Kobiety w ciąży i karmiące: zawartość 2
kapsułek dziennie lub w każdym przypadku wg zaleceń lekarza.

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.

Składniki: zawartość kapsułki: olej z alg Schizochytrium sp. – źródło DHA – kwasu dokozaheksaenowego, aromat cytrynowy, witamina D
(cholekalcyferol). Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol

1 kapsułka zawiera: witamina D3 15µg (600 j.m.). (300%)*, olej z alg Schizochytrium sp. 250mg (w tym DHA 100mg).

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:

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

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia to podstawa
prawidłowego funkcjonowania organizmu.

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

Producent:

Phytopharm Klęka SA

Klęka 1

63-040 Nowe Miasto nad Wartą.
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