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Mollers Omega-3 Rybki x36 żelowych rybek o smaku
owocowym
 

Cena: 29,45 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Orkla Care

Postać żelki

Substancja
czynna

kwasy Omega-3 (DHA), kwasy Omega-3
(EPA), witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Möller’s Omega-3 Rybki to pyszne żelki owocowe, które zawierają naturalne kwasy omega-3 oraz witaminę D:

witamina D wspomaga układ odpornościowy
witamina D wspomaga przyswajanie wapnia i fosforu w organizmie, przyczynia się do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u
dzieci
omega-3 DHA to jeden z głównych budulców mózgu. Wspiera jego prawidłowe funkcjonowanie, a także wspomaga prawidłowe
widzenie (1)

(1) przy dziennym spożyciu 250 mg DHA

Do produkcji Möller’s wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie, aby Möller’s Omega-3 Rybki dostarczały jak największych
ilości zdrowych kwasów omega-3 oraz witaminy D, zachowując pyszny smak. Möller’s Omega-3 Rybki nie zawierają sztucznych
barwników i sztucznych substancji słodzących.

SKŁAD

2 rybki zawierają:

Kwasy tłuszczowe omega-3 - 0,4 g
DHA (kwas dokozaheksaenowy) - 0,3 g
EPA (kwas eikozapentaenowy) - 0,1 g

Witamina D - 10 μg = 400 j.m. (200%)*
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecana dzienna porcja do spożycia

dla dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych: 2 żelowe rybki.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Orkla Care S.A.
ul. Polna 21
05-250 Radzymin
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