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OMEGAMED ODPORNOŚĆ 3+ smak pomarańczowy 30
saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.08.2023
 

Cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SEQOIA Omegamed Odporność to produkt dla dzieci od 3. roku życia. Omegamed Odporność to preparat opracowany specjalnie w celu
wzmocnienia nodporności dzieci. Zawiera specjalnie dobrane składniki, których działanie zostało udowodnione w badaniach.
Omegamed Odporność to smaczny syrop w szczelnie zamkniętych saszetkach. Zapewnia to precyzyjną, wygodną i higieniczną podaż
oraz właściwe zabezpieczenie składników aktywnych przez cały okres stosowania preparatu. Omegamed Odporność wzmacnia mózg,
wzrok, odporność, kości. Smaczne wspomaganie odporności już od 1. roku życia

 

Działanie

DHA, to co najlepsze z Omega-3 odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu odporności skutecznie zmniejszając ryzyko zachorowań.
Badania kliniczne z udziałem niemowląt i dzieci pokazują, że suplementacja DHA przez min. 2 miesiące zmniejsza ryzyko zachorowań o
ponad 60%. Dodatkowo DHA wspiera prawidłowy rozwój mózgu i wzroku. W produktach Omegamed zawarty jest naturalny, czysty,
idealny DHA, pozyskiwany bezpośrednio z alg morskich hodowanych w kontrolowanych warunkach, poza zanieczyszczonymi
zbiornikami morskimi.

Witamina D zwana słoneczną witaminą ma wielokierunkowy, korzystny wpływ na zdrowie. Badania kliniczne z udziałem dzieci pokazują,
żesuplementacja witaminy D wzmacnia naturalną odporność, zmniejszając ryzyko zachorowań o ponad 40%.Dodatkowo witamina D
zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój układu kostnego, zapobiega krzywicy.  

Witamina C pozytywnie wpływa na organizm aktywując jego układ immunologiczny oraz pobudzając działanie komórek
odpornościowych. Wzmacnia naczynia krwionośne oraz pomaga we wchłanianiu wielu ważnych pierwiastków, m.in. żelaza.
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Miód, stosowany od lat sprawdzony sposób na skuteczne wzmocnienie organizmu. Substancje zawarte w miodzie pozytywnie wpływają
na układ krążenia, stymulując produkcje czerwonych ciałek krwi i hemoglobiny. Miód jest cennym składnikiem odżywczym podczas
zwiększonego wysiłku fizycznego i umysłowego.

 

Zalecana dzienna porcja

zawartość 1 saszetki dziennie

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia

 

Ważna informacja

produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

 

Sposób użycia

końcówkę saszetki należy oderwać w zaznaczonym miejscu.  

Następnie zawartość saszetki należy wycisnąć na łyżeczkę lub bezpośrednio do ust.

 

Skład

DHA (100 mg), witamina D (400 j.m.), witamina C (23 mg), naturalny miód

 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
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