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Bioaron Baby 6m+, 30 kapsułek twist-off
 

cena: 30,03 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki twistoff

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Bioaron Baby 6m+ zawiera wysokiej jako?ci olej z alg Schizochytrium sp. oraz witamin? D.
Do stosowania od 6 miesi?ca ?ycia

DHA przyczynia si? do:
- prawid?owego funkcjonowania mózgu,
- prawid?owego widzenia,
- rozwoju wzroku u niemowl?t do 12. m.?.

Rola witaminy D:
- wspomaga prawid?owe wch?anianie i wykorzystanie wapnia,
- utrzymanie prawid?owego poziomu wapnia we krwi, 
- pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni, 
- wspiera prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego, 
- wp?ywa na prawid?owy wzrost i rozwój ko?ci u dzieci,
- bierze udzia? w procesie podzia?u komórek.

Wskazania
Suplementacja w kwas DHA oraz witamin? D.

Dawkowanie
Dzieci powy?ej 6 miesi?ca ?ycia i doro?li: 1 kapsu?ka raz dziennie.
Kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?: 1 kapsu?ka 2 razy dziennie.
Ko?cówk? kapsu?ki nale?y przekr?ci? i oderwa?. Nast?pnie wycisn?? jej zawarto?? bezpo?rednio do ust, na
?y?eczk? lub doda? do pokarmu.
Nie przekracza? zalecanej porcji.

Sk?ad
Zawarto?? kapsu?ki: olej z alg Schizochytrium sp. – ?ród?o DHA – kwasu dokozaheksaenowego, aromat,
witamina D (cholekalcyferol).
Sk?adniki otoczki: ?elatyna, substancja utrzymuj?ca wilgo? – glicerol.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanasza.com.pl


 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 
Sk?adniki 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki
Witamina D 15 µg (600 j.m.)

(300%*)
30 µg (1200 j.m.)
(600%*)

Olej z alg Schizochytrium
sp., w tym:
DHA

250 mg
 
100 mg

500 mg
 
200 mg

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

Przeciwwskazania
Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników.

Uwagi
Preparat nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety.
Zró?nicowana dieta oraz zdrowy tryb ?ycia to podstawa prawid?owego funkcjonowania organizmu.

Podmiot odpowiedzialny
Phytopharm Kl?ka S.A.
Kl?ka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wart?
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