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EstroVita Kids Omega 3-6-9 WITAMINY malinowa 150ml
 

Cena: 43,20 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo EstroVita

Opis produktu
 

EstroVita Kids Omega 3-6-9 z witaminami A,D,E smak malinowy 150ml

EstroVita Kids to suplement diety o najwyżej skoncentrowanej zawartości roślinnych kwasów tłuszczowych omega-3,-6,-9, które są
niezwykle cennym uzupełnieniem diety dziecka. Roślinne niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z grupy Omega powinny
być dostarczane z dietą w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju dziecka.
Właściwości

EstroVita Kids przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3. roku życia. Preparat zawiera kwasy tłuszczowe omega-3,-6,-9 wyizolowanych z
unikalnej mieszaniny czterech olejów roślinnych : lnianego, z wiesiołka, ogórecznika i z czarnej porzeczki. Zawarte w produkcie roślinne
kwasy tłuszczowe omega -3,-6,-9 występują w unikalnej formie estrów etylowych, gwarantujących wysoką przyswajalność i bioretencję
w organizmie człowieka.

EstroVita Kids pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania na wszystkie kwasy tłuszczowe z grupy omega dla dzieci i młodzieży

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe są potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci

Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego

Witamina E – pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, jest silnym przeciwutleniaczem

Witamina D – niezbędna do właściwego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
układu odpornościowego, oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów.
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Skład

Estry etylowe wyższych kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3,-6,-9,
aromat malinowy, witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol).

2,5ml zawiera:

omega-3: kwas alfa-linolenowy w postaci estru etylowego 1,1g,

omega-6: kwas linolowy w postaci estru etylowego 0,6g,

omega-9: kwas oleinowy w postaci estru etylowego 0,5g,

witamina E 8mg (66,6%),

witamina A 500mcg (62,5%),

witamina D 15mcg (300%)
Sposób użycia

2,5ml podczas posiłku.

Opakowanie: 150ml
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