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MOLLERS OMEGA-3 RYBKI 36 żelków o smaku owocowym
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Producent AXELLUS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Möller’s Omega-3 Rybki to kwasy omega-3 i witamina D w formie smacznych, owocowych żelków. Jest to produkt przeznaczony dla
dzieci powyżej 3. roku życia. Möller’s Omega-3 Rybki stanowi zdrowe uzupełnienie diety dzieci w składniki istotne dla prawidłowego
wzrostu i funkcjonowania młodego organizmu.

 

Działanie 

Möller’s Omega-3 Rybki to pyszne żelki owocowe, bogate w kwasy omega-3 oraz naturalną witaminę D. Witamina D wspomaga
przyswajanie wapnia i fosforu w organizmie, przyczynia się do prawidłowego wzrostu kości u dzieci oraz wspomaga odporność.
Omega-3 DHA przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu i narządu wzroku.1

Do produkcji Möller’s Omega-3 Rybki wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie, aby nasze żelki dostarczały jak największych
ilości zdrowych kwasów omega-3 oraz witaminę D, zachowując pyszny smak. Möller’s Omega-3 Rybki nie zawierają sztucznych
barwników i sztucznych substancji słodzących.

1przy dziennym spożyciu 250 mg DHA

Nie ma dróg na skróty do dobrego zdrowia

Troszczyć się o zdrowie należy codziennie. Przyjmując regularnie tran Möller’s wzmacniasz przede wszystkim swoją odporność, a tym
samym zdrowie. Möller’s Tran Norweski dostępny jest w 3 różnych smakach, a wg badań IMS jest numerem 1 w aptekach wśród

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/mollers-omega-3-rybki-36-zelkow-o-smaku-owocowym.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

tranów. Skład w 2 rybkach

 

Zalecane dzienne spożycie

dla dzieci powyżej trzeciego roku życia i dorosłych: 2 żelowe rybki.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik
zróżnicowanej diety.

 

Skład 

Kwasy tłuszczowe omega-3 0,4 g

- kwas eikozapentaenowy (EPA) 0,2 g

- kwas dokozaheksaenowy (DHA) 0,1 g

Witamina D 10 μg
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