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BIARON JUNIOR kapsułki miękkie do żucia 30 sztuk +
BIARON D EXTRA spray 10ml
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kaps.do żucia miękkie

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościWskazania:Bioaron JUNIOR Kapsułki do żucia to suplement diety dla dzieci powyżej 4. roku życia i dorosłych. Pomaga
uzupełniać codzienną dietę w kwasy DHA i EPA oraz witaminę D tak ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i zdrowia.
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz wspiera prawidłowe działanie mięśni.Właściwości:Suplement diety Bioaron JUNIOR
w postaci kapsułek do żucia zawiera w swym składzie wysoką zawartość kwasów tłusczowych omega-3: DHA i EPA oraz witaminę D.
DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu i utrzymania prawidłowego widzenia. Korzystne działanie
występuje w przypadku spozywania 250 mg DHA dziennie. DHA i EPA mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania serca.
Korzystne działanie wystepuje w przypadku spozywania 250 mg EPA i DHA dziennie. Z kolei witamina D potrzebna jest do prawidłowego
wzrostu i rozwoju kosci u dzieci. Wspiera też układ odpornościowy i pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia i
fosforu. Pomaga zatem utrzymac odpowiedni poziom wapnia we krwi. Co więcej, wiatmina D uczestniczy w procesie podziału
komórek.Zalecane spożycie1 kapsułka do zucia dziennie.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.WażnePreparat niewskazany w przypadku uczulenia na którykowleik ze składników preparatu.Spożycie w nadmiernych ilościach
może mieć efekt przeczyszczający.Przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnym kartoniku i w sposób niedostępny dla
małych dzieci.Chronić przed światłem.Składnikiolej rybi (źródło DHA i EPA), żelatyna, substancje wiążące: glicerol, maltitol, substancja
słodząca - erytrytol, aromaty, stabilizator - sól sodowa karboksymetylocelulozy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, witamina D
(cholekalcyferol), substancja słodząca - sukraloza, przeciwutleniacz - alfa tokoferolProducentPytoPharmKlęka 1,63-040 Nowe Miasto
nad Wartą
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/bioaron-junior-30-kapsulek.html
https://aptekazawiszy.pl/bioaron-junior-30-kapsulek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

