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Omega Kic Kic żelki o smaku owocowym, 45 szt.
 

Cena: 30,45 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 45 szt.

Postać żelki

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Żelki uzupełniające dietę dzieci w kwasy omega-3, przeznaczone dla dzieci powyżej 3. roku życia.

Produkt zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe niezbędne do prawidłowego rozwoju i wzrostu dzieci. Korzystny efekt występuje przy
dziennym spożyciu 2 g kwasu alfa‑linolenowego (ALA) i 10 g kwasu linolowego (LA).

Witamina D wspiera prawidłowy wzrost i rozwój kości.

Witamina C wspomaga system odpornościowy.

Żelki Omega Kic Kic to produkt bezglutenowy w postaci żelek w kształcie króliczków o pysznym smaku, dzięki roślinnemu pochodzeniu
kwasów omega-3 nie czuć w nich smaku i zapachu ryby.

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).

Składnik  1 żelek 3 żelki

Witamina D 2 µg (40% RWS*) 6 µg (120% RWS*)
Witamina E 1,2 mg (10% RWS*) 3,6 mg (30% RWS*)
Witamina C 10 mg (12,5% RWS*) 30 mg (37,5% RWS*)
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Olej lniany, w tym:

kwas linolowy (LA)

kwas alfa-linolenowy (ALA)

142,9 mg

18,6 mg

100 mg

428,6 mg

55,7 mg

300 mg
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

 

Zalecane spożycie: 3 żelki dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 45 żelków o smaku owocowym

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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