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EstroVita KIDS pomarańcza-banan 150 ml Omega 3-6-9
 

Cena: 43,10 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo EstroVita

Opis produktu
 

Estrovita Kids - omega 3-6-9, smak pomarańcza banan, 150 ml

EstroVita kids to suplement diety o najwyżej skoncentrowanej zawartość roślinnych kwasów tłuszczowych omega-3-6-9, które są
nieocenionym uzupełnieniem diety dziecka. Roślinne niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z grupy omega powinny być
dostarczane z dietą w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju dzieci. Ponieważ trudno dostarczyć odpowiednią ich ilość wraz z
codzienną dietą, należy sięgać po preparaty zawierające ultraczystą formę kwasów tłuszczowych z grupy omega w postaci estrów
etylowych, które zapewniają znakomitą biodostępność i wysoką ich bioretencję w organizmie dziecka. EstroVita Kids przeznaczony jest
dla dzieci powyżej 3. roku życia.

Preparat nie zawiera: przeciwutleniaczy, konserwantów, barwników, alergenów.
Właściwości:

  Kwas α-linolenowy, kwas linolowy - niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe są potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci.
  Witamina A - pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
  Witamina D – niezbędna do właściwego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego u dzieci, pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów.

Składniki:

estry etylowe wyższych kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, -6,
09, aromaty (pomarańczowy, bananowy), witamina E (D-alfa-tokoferyl), witamina A (palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol)

2,5 ml zawiera:

  Kwasy Omega-3 (kwas α-linolenowy) – 1,1 g
  Kwasy Omega-6 (kwas linolowy, γ-linolenowy) – 0,6 g
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  Kwasy Omega-9 (kwas oleinowy) – 0,5 g
  Witamina E (D-alfa-tokoferol) – 8 mg
  Witamina D3 (cholekalcyferol) – 15 µg
  Witamina A (palmitynian retinylu) – 500 µg
  Aromat malinowy

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
Zalecane spożycie:

2,5 ml preparatu (pół łyżeczki) dostarcza 100% dziennego zapotrzebowania na wszystkie kwasy z grupy omega.

Butelka o pojemności 150 ml jest wystarczająca do przeprowadzenia 2-miesięcznej suplementacji.
EstroVita KIDS pomarańcza-banan 150 ml Omega 3-6-9
Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.
Ważne informacje:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu życia. Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego i
zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby. Zmiana jednego z tych
czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci w
temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem.

Po otwarciu opakowania przechowywać w lodówce w okresie do 2 miesięcy. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej (azotowej).
Pojemność opakowania:

Płyn 150 mililitrów.

Smak pomarańczowo-bananowy.
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