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OMEGAMED BABY DHA z ALG 30 kapsułek twist-off
 

Cena: 24,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościOMEGAMED BABY DHA z ALG 30 kapsułek twist-offPreparat dla niemowląt i dzieci do postępowania dietetycznego w celu
zapewnienia prawidłowej podaży DHA, niezbędnej dla rozwijającego się niemowlęcia i dziecka. 150 mg DHA w jednej kapsułce działanie
potwierdzone w badaniach klinicznych*30 porcji - krople wyciskane z kapsułki twist-offOmegamed® zawierający Life’s DHA™ – czysty
DHA pochodzenia roślinnego to:Korzystny wpływ na zdrowie – co potwierdzają liczne badania kliniczneBezpieczeństwo – co potwierdza
Certyfikat GRAS (Generally Recognized As Safe) przyznany przez FDAUnikalna technologia wytwarzania zapewniająca czystość
produktu bez ryzyka zanieczyszczeń metalami ciężkimi, dioksynami, pestycydamiOmegamed® posiada pozytywną opinię Instytutu
Matki i DzieckaOmegamed® 150 zawiera Life’s DHA™ – czysty DHA (kwas dokozaheksaenowy) pochodzenia roślinnego z alg.Life’s
DHA™ został wyprodukowany z alg według najnowszych standardów technologicznych, co odróżnia go od kwasów tłuszczowych
Omega-3 pozyskiwanych z ryb.Life’s DHA™ jest wolny od ryzyka zanieczyszczenia metalami szkodliwymi dla zdrowia (takimi jak rtęć,
kadm, ołów, arsen czy miedź), które są szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci oraz kobiet w ciąży (ryzyko dla rozwijającego się
płodu).*1-3Life’s DHA™ posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognized as Safed) przyznany przez FDA.Korzystny wpływ
DHA na zdrowieDHA jest najlepiej poznanym i przebadanym kwasem tłuszczowym z rodziny Omega-3.DHA jest składnikiem
budulcowym centralnego układu nerwowego (mózg, siatkówka oka). Wpływa korzystnie na ostrość widzenia, wzmacnia odporność
organizmu oraz wykazuje wielokierunkowy, korzystny wpływ na zdrowie.*1-4Profilaktyka niedoboru DHAPodstawowym źródłem DHA są
tłuste ryby morskie, owoce morza oraz algi. Badania wykazały, że średnie spożycie ryb w Polsce jest bardzo niskie. Dlatego zaleca się
uzupełnianie niedoborów DHA w diecie.*1Zalecenia Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji kwasu DHA i innych kwasów Omega-3
określają następujące dawkowanie: niemowlęta i dzieci do 3. roku życia, które nie spożywają regularnie ryb powinny otrzymywać
150-200 mg DHA (Omega-3) dziennie.*1Sposób użycia1 kapsułka dziennie.WażneZe względu na naturalne pochodzenie oraz wysoką
koncentrację substancji czynnej w oleju z alg, w kapsułkach może być widoczny osad (np. zmętnienie, brązowe kłaczki itp.) Nie ma to
wpływu na właściwości produktu. Olej z alg zawarty w produktach Omegamed spełnia najsurowsze normy jakości i
bezpieczeństwa.SkładnikiZawartość kapsułki twist-off: olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas
dokozaheksaenowyLife's DHA) (olej z alg, olej słonecznikowy wysokooleinowy; emulgator: lecytyny; przeciwutleniacze:mieszanka
tokofenoli i palmitynian-L-askorbylu.Otoczka kapsułki twist-off: żelatyna; substancja utrzymująca wilgotność: glicerol, barwnik: tlenek i
wodorotlenek żelaza,Wartość odżywcza 100 g Zalecana dzienna porcjaProducentWyprodukowano dla:Polski Lekul. Chopina 10,

34-100 WadowiceKraj pochodzenia Life's DHA:USA
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