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Omega Kic Kic odporność 45 żelków o smaku owocowym
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 45 sztuk

Postać żelki

Producent Apteo

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

Działanie

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci.

Korzystny efekt występuje w przypadku dziennego spożycia 2 g kwasu alfa-linolenowego (ALA) i dziennego spożycia 10 g kwasu
linolowego (LA).

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dzieci powyżej 3. roku życia – 3 żelki dziennie.

Skład

Wartość odżywcza 1 żelka:

Witamina C - 10 mg (12,5% RWS*)

Olej lniany - 142,9 w tym:

Kwas linolowy (LA) - 18,6 mg

Kwas alfa-linolenowy (ALA) - 100 mg

Węglowodany 4,5 g w tym:

cukry - 3,1 mg
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 Białko - 0,37 g

Sól - 0,0006 g

Witamina D - 2 µg (40% RWS*)

Witamina E - 1,2 mg (10% RWS*)

Składniki: syrop glukozowy; cukier; woda; żelatyna wieprzowa; olej lniany standaryzowany na 70 % kwasu alfa-linolenowego (ALA) i 13%
kwasu linolowego (LA); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; koncentrat pomarańczowy; koncentrat soku z czarnej marchwi; aromaty:
porzeczkowy, cytrynowy, wiśniowy, pomarańczowy; kwas L-askorbinowy (wit. C); substancja glazurująca: wosk carnauba; barwniki:
ekstrakt z papryki, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); aromat malinowy; cholekalcyferol (wit.
D).

Ostrzeżenia

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Należy spożyć do 1 miesiąca po otwarciu.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SYNOPTIS PHARMA
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