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Omegamed Odporność, syrop w butelce, powyżej 1 roku
życia, 140ml
 

Cena: 37,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 140 ml

Postać syrop

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Omegamed Odporność, syrop w butelce, powyżej 1 roku życia, 140ml

Omegamed Odporność Preparat do postępowania dietetycznego w celu wzmocnienia odporności oraz zmniejszenia ryzyka infekcji
układu oddechowego, dla dzieci powyżej 1-ego roku życia.

Omegamed® Odporność to preparat opracowany w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera specjalnie dobrane składniki, których
skuteczność w budowaniu odporności została potwierdzona w badaniach naukowych: DHA (to co najlepsze z Omega-3), witaminę D
oraz witaminę C i naturalny miód.

Wskazania
Do postępowania dietetycznego w celu wzmocnienia odporności oraz zmniejszenia ryzyka infekcji.

Działanie
Preparat opracowany w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera specjalnie dobrane składniki, których działanie zostało
udowodnione w badaniach: DHA (to co najlepsze z Omega-3), witaminę D oraz witaminę C i naturalny miód. Dodatkowo DHA wspiera
prawidłowy rozwój mózgu i wzroku, a witamina D wzmacnia kości. DHA zawarty w produktach Omegamed jest:

Naturalny - pozyskiwany z naturalnych alg Schizohytrium sp. czyli pierwotnego, bezpiecznego żródła. Oznacza to lepszy smak i zapach
oraz dobrą przyswajalność i tolerancję.

Czysty - algi, z których pozyskiwany jest DHA są hodowane w kontrolowanych warunkach, poza zbiornikami morskimi. Oznacza to brak
ryzyka kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi zanieczyszczeniami występującymi w naturalnym środowisku, takimi jak dioksyny, rtęć
metylowana, polichlorowane bifenyle(PCB).
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Idealny - skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzają wartościowe badania naukowe oraz tradycja stosowania. Oznacza to, że jest
sprawdzony i idealnie dostosowany do potrzeb najbardziej wrażliwych i wymagających grup konsumentów.

Substancja czynna: złożone

Skład
miód 75, 4%, DHA (kwas dokozaheksaenowy) z alg Schizochytium sp. 4%, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina C (kwas L-
askorbinowy), olej słonecznikowy wysokooleinowy, woda. Przeciwutleniacze: lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli, palmitynian
askorbylu. Substancje wzmacniające smak i zapach: koncentrat soku pomarańczowego, gruszkowego i cytrynowego, ekstrakty z
rozmarynu, olejek cytrynowy, aromat naturalny. Substancja emulgująca: polisorbat 20.
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