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Omegamed Odporność 5+, smak pomarańczowy, 30
kapsułek
 

cena: 33,17 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Omegamed Odporno?? 5+ o smaku pomara?czowym to preparat opracowany w celu
wzmocnienia odporno?ci dzieci. Zawiera witamin? D, C i cynk, które przyczyniaj? si? do prawid?owego
funkcjonowania uk?adu odporno?ciowego oraz zawiera unikaln? form? DHA z naturalnych alg Schizochytrium
sp., czyli pierwotnego, bezpiecznego ?ród?a. Oznacza to lepszy smak i zapach oraz dobr? przyswajalno?? i
tolerancj?.

Wskazania
 Stosuje si? do post?powania dietetycznego w celu wzmocnienia odporno?ci. Przeznaczony dla dzieci od 5.
roku ?ycia.

Dawkowanie     
 Zalecana porcja: 1 kapsu?ka dziennie.
Aby wyj?? kapsu?k?, nale?y przebi? foli? blistra. Poniewa? kapsu?ka zawiera syrop, jest mi?kka, nie zaleca si?
wi?c wyciskania jej z blistra. Kapsu?k? nale?y rozgry??. Otoczk? kapsu?ki mo?na ?u?, a? ca?kowicie si?
rozpu?ci, lub wyrzuci?.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 zawarto?? kapsu?ki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawieraj?cy DHA (kwas dokozaheksaenowy),
substancja s?odz?ca: mannitol, wosk pszczeli ?ó?ty; kwas L-askorbinowy (witamina C), aromaty: tlenek cynku,
emulgator: lecytyny naturalny aromat pomara?czowy, substancja s?odz?ca: sukraloza, cholekalcyferol
(witamina D). Otoczka kapsu?ki substancja wi???ca, glicerol, ?elatyna, skrobie modyfikowane, utleniona
skrobia acetylowana, naturalny aromat pomara?czowy, barwniki, tlenki i wodorotlenki ?elaza, krzemian
glinowo potasowy.
1 kapsu?ka zawiera: witamina C 20mg (25%*), cynk 10mg (100%*), witamina D3 15µg (300%*).
*RWS-Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Przeciwwskazania
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 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Uwagi
 Produkt nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety i zdrowego trybu ?ycia.
Zrównowa?ony sposób ?ywienia prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu cz?owieka.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Producent
 Polski Lek S.A
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
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