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Omegamed Odporność 1+ syrop, 140 ml
 

Cena: 41,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 140 ml

Postać -

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Omegamed Odporność w formie syropu o smaku pomarańczowym przeznaczony dla dzieci powyżej 1. roku życia. 

Preparat opracowano w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera witaminę D i C, które przyczyniają się prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego, a także DHA (to co najlepsze z Omega-3) i miód.

Omegamed Odporność zawiera unikalną formę DHA z alg (Life’s DHA), która została opracowana specjalnie dla dzieci.

Właściwości DHA zawartego w produktach Omegamed®:
- pozyskiwany z naturalnych alg Schizochytrium sp., czyli pierwotnego, bezpiecznego źródła, co oznacza lepszy smak, zapach, dobrą
przyswajalność i tolerancję.
- algi, z których pozyskiwany jest DHA są hodowane w kontrolowanych warunkach, poza zbiornikami morskimi. Nie ma ryzyka kontaktu z
potencjalnie niebezpiecznymi zanieczyszczeniami występującymi w naturalnym środowisku, takimi jak dioksyny, rtęć metylowana,
polichlorowane bifenyle (PCB).
- skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzają wartościowe badania naukowe oraz tradycja stosowania,  jest sprawdzony i dostosowany
do potrzeb najbardziej wymagających i wrażliwych na niedobory DHA w diecie konsumentów.

Składniki: miód (76%); koncentrat soku pomarańczowego; koncentrat soku gruszkowego; olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający
DHA (kwas dokozaheksaenowy) [olej z alg; olej słonecznikowy wysokooleinowy; aromat; przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, estry
kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego]; woda; koncentrat soku cytrynowego; kwas L-askorbinowy (witamina C); emulgator:
lecytyny; aromaty naturalne; przeciwutleniacz: alfa-tokoferol; cholekalcyferol (witamina D).

Składnik aktywny Zalecana porcja dzienna - 5 ml

Witamina C 23 mg (29% RWS*)
Witamina D 15 μg (600 j.m. 300% RWS*, 100% RDS**)
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DHA 100 mg

*RWS – % dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia (dla osób dorosłych)

**RDS - Rekomendowane Dzienne Spożycie dla dzieci i młodzieży (1-18 lat) zgodnie z wytycznymi suplementacji witaminą D dla Europy
Środkowej. Endokrynologia Polska 2013, 64(4) 319-327.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć.
Ze względu na zawartość miodu, w górnej części syropu może tworzyć się jasna warstwa, a przy otwarciu może być zauważalne lekkie
nadciśnienie. Nie ma to wpływu na właściwości produktu.
Do opakowania dołączona jest łyżeczka z podziałką.

Zalecana dzienna porcja: 5 ml dziennie.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

Opakowanie: 140 ml

Opakowanie: 140 ml

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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