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OMEGAMED BABY+D 0+ Witamina D 400 j.m. 60 kapsułek
twist-off DATA WAŻNOŚCI 30.08.2023
 

Cena: 45,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościOMEGAMED BABY + D DHA dla niemowląt i dzieci 60 kapsułek twist-offDla niemowląt i dzieci w celu:zmniejszenia ryzyka
infekcji, alergii i astmy u dziecka,wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka, w szczególności mózgu i wzroku,profilaktyki
krzywicy.DHA i witamina D w kapsułce twist-off. Polecany dla wszystkich niemowląt już od pierwszych dni życia i dzieci.Forma
otwieranych kapsułek twist-off pozwala na precyzyjne podawanie zalecanej, dziennej porcji niezbędnych składników.Co wyróżnia
Omegamed® Baby+D:• odpowiednia zawartość DHA i witaminy D, dwóch niezbędnych składników, które zgodnie z zaleceniami powinno
dodatkowo przyjmować każde dziecko. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko infekcji, alergii i astmy u dziecka nawet o ponad 70%*.DHA jest
ważnym składnikiem budulcowym komórek nerwowych i siatkówki oka. Wspomaga prawidłowy rozwój układu nerwowego dziecka, w
szczególności mózgu i wzroku, wpływa na prawidłowy rozwój ostrości widzenia. Omegamed® Baby+D zawiera unikalną formę DHA z
alg (Life’s DHA®), który zmniejsza ryzyko alergii i astmy u dziecka o ponad 70%*. Bardzo trudno zapewnić dziecku odpowiednią ilość
DHA w codziennej diecie. Dlatego tak ważna jest dodatkowa podaż tego składnika.Witamina D, zwana słoneczną witaminą ma
wielokierunkowy, korzystny wpływ na zdrowie. Zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój układu kostnego, zapobiega krzywicy oraz
wzmacnia naturalną odporność dziecka. Niedobory witaminy D mogą wystąpić u dzieci, zwłaszcza w okresie niedostatecznej ekspozycji
na słońce (jesień-zima) oraz latem w przypadku stosowania kremów z filtrem UV.• zawiera unikalną formę DHA z alg (Life’s DHA®),
dzięki czemu jest bardzo dobrze tolerowany.*UWAGA! Efektów nie należy odnosić do innych preparatów o podobnym składzie. Badanie
zostało przeprowadzone na Life’s DHA® zawartym w Omegamed.*Birch E.E. i wsp. Journal of Pediatrics 2010.Zalecane
spożycieZalecana dzienna porcja:Zawartość 1 kapsułki twist-off dziennieW zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może
wskazać inną porcję do dziennego spożycia.Sposób użycia:Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Jeżeli kapsułkę trudno się
otwiera wówczas należy odciąć jej końcówkę. Następnie wycisnąć zawartość kapsułki na łyżeczkę lub dodać do niewielkiej ilości
pokarmu: mleka, ściągniętego pokarmu matki, kaszki lub zupki.Zaleca się dodawać Omegamed® Baby+D do pożywienia, aby
zneutralizować charakterystyczny zapach i smak oleju DHA. Nie zaleca się podawania zawartości kapsułki bezpośrednio do ust dziecka.
Należy zachować ostrożność przy podawaniu preparatu, aby dziecko nie połknęło kapsułki.Składniki1 kapsułka twist-off zawiera:DHA
(150 mg) i witamina D (400 j.m.)Składniki (zawartość kapsułki): DHA (kwas dokozaheksaenowy) z alg (Life’s DHA®), olej słonecznikowy
wysokooleinowy, woda, przeciwutleniacz: lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli, palmitynian L-akskorbylu; cholekalcyferol
(witamina D3).Składniki otoczki: żelatyna, barwnik: tlenek żelaza, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.ProducentSequoia Sp. z o.o.ul.
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