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Moller's Algi, 30 kapsułek KRÓTKA DATA do 2022-03-15
 

Cena: 19,57 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

"W 100% wegańskie kwasy omega-3 i wit. D3
Odpowiednie dla wegan i wegetarian
Wyprodukowane w sposób zrównoważony
CENNE KWASY OMEGA-3 W WERSJI WEGAŃSKIEJ? NATURALNIE! Teraz Möller’s stworzył rozwiązanie dla wegetarian i wegan - w
100% roślinne, aktywne kwasy omega-3 pozyskane z alg, równoważne skutecznością kwasom pozyskiwanym z ryb.
Möller’s Algi zawiera również wit. D3 o wysokiej aktywności biologicznej – dobrą dla układu kostno-mięśniowego, zębów i odporności!
Otoczka kapsułki Möller’s Algi jest wegańska i nie zawiera żelatyny.

DOBROCZYNNY WPŁYW
ODPORNOŚĆ – witamina D zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, aktywuje mechanizmy obronne organizmu
MÓZG – kwas omega-3 DHA przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu oraz prawidłowego widzenia
SERCE – kwasy omega-3 DHA i EPA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca"

Składniki:

Olej z alg, skrobia modyfikowana (hydroksypropyloskrobia), substancja wiążąca (glicerol), substancja żelująca (karagen), regulator
kwasowości (fosforany sodu), cholekalcyferol, przeciwutleniacz etocopherol-rich ekstrakt, ascorbyl palmitate (mieszanina tokoferoli,
palmitynian askorbylu).
Kwas DHA przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu oraz prawidłowego widzenia1
Kwas DHA i EPA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca2
Witamina D pomaga w utrzymaniu odporności oraz zdrowych kości i zębów

Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA, 2250 mg DHA i EPA
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Sposób użycia/aplikacji:

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 3. roku życia i dla dorosłych: jedna kapsułka. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietą i prowadzić zdrowy tryb życia
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

ORKLA CARE S.A.
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin
Tel: 22 349 67 00
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