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Omegamed Odporność 1+ syrop 140ml o smaku
pomarańczowym
 

Cena: 36,95 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polski Lek

Postać syrop

Substancja
czynna

kwasy Omega-3 (DHA), miód, witamina C,
witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, od 1 roku życia

Opis produktu
 

Omegamed Odporność to preparat opracowany w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera witaminę D i C, które przyczyniają się
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także DHA (to co najlepsze z Omega-3) i miód.

Omegamed Odporność zawiera unikalną formę DHA z alg (Life’s DHA), opracowaną specjalnie dla dzieci.

DHA zawarty w produktach Omegamed® jest:

Z pierwotnego źródła - pozyskiwany z naturalnych alg Schizochytrium sp., czyli pierwotnego, bezpiecznego źródła. Oznacza to
lepszy smak i zapach oraz dobrą przyswajalność i tolerancję.
Czysty - algi, z których pozyskiwany jest DHA są hodowane w kontrolowanych warunkach, poza zbiornikami morskimi. Oznacza
to brak ryzyka kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi zanieczyszczeniami występującymi w naturalnym środowisku, takimi jak
dioksyny, rtęć metylowana, polichlorowane bifenyle (PCB).
Idealny - skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzają wartościowe badania naukowe oraz tradycja stosowania. Oznacza to, że
jest sprawdzony i idealnie dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających i wrażliwych na niedobory tego składnika w diecie
grup konsumentów.

Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

Piśmiennictwo

Kwas dekozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu i prawidłowego widzenia.
Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera przynajmniej 40 mg DHA na 100 g i na 100 kcal.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie. Na podstawie badania MMS realizowanego w 2014 r. na
reprezentatywnej próbie 200 lekarzy pediatrów. Preparat Omegamed najczęściej wskazywany przez pediatrów przy stwierdzeniu „Ten
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produkt jest najbardziej skuteczny, zawiera substancje czynne o udowodnionym działaniu w wartościowych badaniach naukowych”,
„Ten produkt jest najbardziej bezpieczny, może być stosowany nawet u niemowląt i małych dzieci”, „Ten produkt ma najbardziej idealny
skład, zgodny z aktualnymi zaleceniami ekspertów”, „Ten produkt jest najwygodniejszy w stosowaniu, nie trzeba go trzymać w lodówce”,
„Ten produkt jest najbardziej przyjazny dla dziecka, ma dobry smak”.
Minns L. i wsp. PLEFA 2010; 82:287-293.
Birch EE i wsp. Journal of Pediatrics 2010; 156: 902-6.
Urashima M. i wsp. Am J Clin Nutr 2010; 91 (5): 1255-60.

SKŁAD:

Składnik aktywny Zalecana dzienna porcja – 5 ml
Witamina C 23 mg (29% RWS*)
Witamina D 15 μg (600 j.m. 300% RWS*, 100% RDS**)
DHA 100 mg

 

*RWS – % dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia (dla osób dorosłych)

**RDS - Rekomendowane Dzienne Spożycie dla dzieci i młodzieży (1-18 lat) zgodnie z wytycznymi suplementacji witaminą D dla Europy
Środkowej. Endokrynologia Polska 2013, 64(4) 319-327.

Składniki:

miód (76%); koncentrat soku pomarańczowego; koncentrat soku gruszkowego; olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA
(kwas dokozaheksaenowy) (olej z alg; olej słonecznikowy wysokooleinowy; aromat; przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, estry
kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego); woda; koncentrat soku cytrynowego; kwas L-askorbinowy (witamina C); emulgator:
lecytyny; aromaty naturalne; przeciwutleniacz: alfa-tokoferol; cholekalcyferol (witamina D).

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem wstrząsnąć. Ze względu na zawartość miodu, w górnej części syropu może tworzyć się jasna warstwa, a przy otwarciu
może być zauważalne lekkie nadciśnienie. Nie ma to wpływu na właściwości produktu. Do opakowania dołączona jest łyżeczka z
podziałką.

Zalecana dzienna porcja:

5 ml dziennie.

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:

Polski Lek S.A.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
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