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Mio Bio Alaskan Żelki z tranem 30szt
 

Cena: 15,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 szt.

Postać -

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Mio Bio Alaskan, żelki, dla dzieci powyżej 3 lat, 30 sztuk

Żelki z olejem z wątroby rekina i dorsza oraz inuliną, dla dzieci powyżej 3. roku życia. Olej z wątroby dorsza jest źródłem kwasów
tłuszczowych Omega-3 (EPA i DHA) pochodzących z oleju z wątroby dorsza, które wspomagają odporność organizmu oraz wpływają na
utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu w organizmie. Kwas omega 3 DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego
funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia. Witamina A wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga w
zachowaniu prawidłowego widzenia i zdrowej skóry oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza. Witamina D
pomaga: w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, w utrzymaniu zdrowych kości i zdrowych zębów, w utrzymaniu
prawidłowego poziomu wapnia we krwi, bierze udział: w prawidłowym wykorzystaniu wapnia i fosforu, w procesie podziału komórek
oraz pełni funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Zawarte w składzie witamina A i D, DHA, podnoszą odporność organizmu,
wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego, zwłaszcza mózgu, pomagają zachować zdrowe zęby i kości oraz korzystnie wpływają
na utrzymanie prawidłowego widzenia i zdrowej skóry.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 2 żelki dziennie.

Składniki: syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, olej z wątroby dorsza, olej z wątroby rekina, regulator kwasowości-kwas
cytrynowy, inulina, olej z wiesiołka, witamina A (octan retinylu), witamina D (cholekalcyferol), sorbitol (substancja utrzymująca
wilgotność), barwniki: beta-karoten, koszenila, kompleksy miedziowe chlorofili, wyciąg z krokosza barwierskiego-Carthamus, olej roślinny
(palmowy i kokosowy), wosk carnauba E903 (substancja glazurująca), aromaty.

2 żelki zawiera: olej z wątroby dorsza 200mg zawierający: kwasy tłuszczowe omega-3 (kwas eikozapantenowy EPA 17,4mg i kwas
dekozaheksaenowy DHA 23,2), witamina A (ekwiwalent retinolu) 62mcg (8%)*, witamina D 0,7mcg (14%)*; witaminy A (ekwiwalent
retinolu) 58mcg (7%)*, witamina D 0,3mcg (6%)*, olej z wątroby z rekina 150mg zawierający alkiloglicerole 30mg; olej z wiesiołka 48mg,
inulina 120mg.

* RWS-Referencyjna Wartość Spożycia
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Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 5-25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią, zmianami temperatur oraz nasłonecznieniem.
Produkt zawiera olej z ryb.
Zawiera cukier i substancje słodzące.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Producent:
S-LAB Sp. z o.o.,
Ul. Kiełczowska 2,
55-095 Mirków.
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