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Biaron System Baby, krople od 6 miesiąca, 10 ml
 

Cena: 22,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 6 miesiąca

Opis produktu
 

Opis

Data ważności: 31.12.2022

Biaron System Baby, suplement diety w postaci kropli dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Zawarta Witamina D wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego, wchłanianie/wykorzystanie wapnia i fosforu, funkcjonowanie mięśni, utrzymanie zdrowych
zębów, kości i prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Owoc dzikiej róży wspomaga naturalne funkcje immunologiczne organizmu.
Owoce czarnego bzu wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki wspomagające odporność.

Zalecane spożycie

Dzieci 6–12 m.ż.: 1-3 krople dziennie (200-600 j.m.wit. D)
Dzieci 1–10 lat: 1-5 kropli dziennie (200-1000 j.m.wit. D)
Dzieci powyżej 10 lat, młodzież i osoby dorosłe: 1-10 kropli dziennie (200-2000 j.m.wit. D).

Skład
Wyciąg olejowy z owoców: aronii, czarnego bzu, dzikiej róży, cholekalcyferol pozyskiwany z lanoliny.

Składniki odżywcze w:
1 kropli: Witamina D 200 j.m. (5 μg) (100%RWS*), owoce bzu czarnego 2,85 mg, owoce dzikiej róży 2,85 mg, owoce aronii 2,85 mg.
10 kroplach: Witamina D 2000 j.m. (50 μg) (1000% RWS*), owoce bzu czarnego 28,50 mg, owoce dzikiej róży 28,50 mg, owoce aronii
28,50 mg.
* RWS – referencyjna wartość spożycia
w przeliczeniu na suchy owoc
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Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W oryginalnym kartoniku.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub
farmaceutą.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

