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Health Labs Care MyKids Vitamin D3 360 kropli
 

Cena: 37,66 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 9,7 ml

Postać krop.

Producent HEALTH LABS CARE SP. Z. O.O. SP.K.

Opis produktu
 

Health Labs Care MyKids Vitamin D3 360 kropli

**Opis produktu:**

Suplement diety MyKids Vitamin D3 to formuła płynna, umieszczona w niewielkiej szklanej butelce, ze specjalną pipetą, która umożliwia
precyzyjne odmierzanie kropli.

Witamina D3:
reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową,
odpowiada za rozwój zdrowych i mocnych kości i zębów,
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
wspomaga mechanizmy obronne organizmu, 
wpływa korzystnie na pracę mięśni.
Witamina D3 to organiczny związek chemiczny z grupy witamin D, który rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego została zawieszona w
oleju MCT z kokosa. Zawarta w suplemencie diety Witamina D3 jest pozyskiwana z alg. Jest to bezpośredni zamiennik witaminy D
pochodzenia zwierzęcego.
Suplement diety MyKids Vitamin D3 nie zawiera zbędnych wypełniaczy, konserwantów, barwników, metali ciężkich i zanieczyszczeń.

**Składniki:**

Trójglicerydy średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCT) z oleju kokosowego, cholekalcyferol (witamina D) Vita-algae D®.
Zawartość składników w 1 kropli: 
Witamina D3 – 200 IU – 5 µg – 100%RWS*
*Referencyjna wartość spożycia

**Zalecane spożycie:**
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Noworodki i niemowlęta — 2 krople
Dzieci od 1. roku do 10 lat — od 3 do 5 kropli
Młodzież od 11 do 18 lat — od 4 do 10 kropli

**Wielkość opakowania:**
9,7ml

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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