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Bioaron Baby od 24 m-ca x 30 kaps.
 

Cena: 32,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BIOARON BABY powyżej 24 miesiąca uzupełnia w organizmie poziom kwasów DHA i EPA oraz witaminy D3. Gwarantuje prawidłowy
rozwój mózgu, narządu wzroku oraz kości. Wzmacnia odporność.

Skład:
składniki kapsułki: olej z ryb (źródło DHA i EPA), aromat cytrynowy, witamina D3. składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca
wilgoć - glicerol.

Zawartość 1 kapsułki: 
DHA - 125 mg, EPA - 15 mg, witamina D3 - 400 j.m.

Działanie:
Produkt ma postać dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który uzupełnia niedobory kwasów
tłuszczowych oraz witaminy D3 u dzieci i osób dorosłych. W jego skład wchodzi wysokiej jakości olej z ryb (źródło DHA i EPA) oraz
witamina D3. Dzięki temu wspomaga zgodną z normą czynność mózgu i narządu wzroku. Przyczynia się do zachowania prawidłowego
widzenia, a u niemowląt do 1 roku życia gwarantuje właściwy rozwój wzroku. Działa immunostymulująco i sprzyja zachowaniu mocnych
oraz silnych kości. Witamina D3 zwiększa wchłanianie wapnia i reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową. Oddziałuje również na
pracę mięśni.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:
Preparat zaleca się stosować w ramach suplementacji kwasów DHA i EPA oraz witaminy D3 u osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku
życia. Polecany kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią.

Sposób użycia:
Stosować doustnie. Dzieciom powyżej 2 roku życia i osobom dorosłym podawać zawartość 1-2 kaps./24h; u kobiet w ciąży i matek
karmiących piersią stosować 2 kaps./24h.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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