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Bioaron Baby, od 24 m-ca, twist-off, 30 kapsułek
 

Cena: 32,43 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Bioaron Baby, od 24 m-ca, twist-off, 30 kapsułek

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedoborach kwasów
tłuszczowych oraz witaminy D3 dla dzieci i dorosłych, w tym kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

DHA wpływa na: prawidłowe funkcjonowanie mózgu, prawidłowe widzenie. Witamina D3 wspiera: prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego, prawidłowe funkcjonowanie mięśni, prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci.

Zastosowanie: do postępowania dietetycznego w niedoborach kwasów tłuszczowych oraz witaminy D dla dzieci i dorosłych, w tym
kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

Zalecane spożycie:
dzieci powyżej 24. miesiąca życia i dorośli: zawartość 1-2 kapsułki dziennie;
kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 kapsułki dziennie;
lub o bu przypadkach wg wskazań lekarza.

Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do
pokarmu.

Składniki: zawartość kapsułki: olej z ryb (źródło DHA - kwasu dokozaheksaenowego i EPA) - kwasu eikozapentaenowego), aromat
cytrynowy, witamina D3 (cholekalcyferol). Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol.

100g wypełnienia kapsułek: 
wartość energetyczna 3682kJ (896 kcal)
białko 0g, węglowodany 0g, w tym cukry 0g, tłuszcz 99,6g, w tym kwasy tłuszczowe: nasycone 52g, jednonienasycone 10g,
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wielonienasycone 84,3g (w tym: DHA 39 50000mg, EPA 6000mg) błonnik 0g, sód 0g, witamina D3 4000µg (160 000 j.m.).

1 kapsułka zawiera: 
wartość energetyczna 9,kJ (2 kcal)
białko 0g, węglowodany 0g, w tym cukry 0g, tłuszcz 0,2g, w tym kwasy tłuszczowe: nasycone 0,01g, jednonienasycone 0,03g,
wielonienasycone 0,2g (w tym: DHA 125mg, błonnik 0g, sód 0g, witamina D3 10µg (400 j.m.).
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