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Moller's Omega-3 rybki o smaku owocowym, tran norweski,
36 żelowych rybek
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

MOLLERS OMEGA-3 RYBKI O OWOCOWYM SMAKU - 36 ŻELOWYCH RYBEK
WAŻNE DLA PRAWIDŁOWEGO WZROSTU KOŚCI U DZIECI

WAŻNE DLA PRAWIDŁOWEJ PRACY MÓZGU

BEZ SZTUCZNYCH BARWNIKÓW

Möller’s Omega-3 Rybki to kwasy omega-3 i witamina D w formie smacznych, owocowych żelków. Jest to produkt przeznaczony dla
dzieci powyżej 3. roku życia. Möller’s Omega-3 Rybki stanowi zdrowe uzupełnienie diety dzieci w składniki istotne dla prawidłowego
wzrostu i funkcjonowania młodego organizmu.

Działanie:

Möller’s Omega-3 Rybki to pyszne żelki owocowe, bogate w kwasy omega-3 oraz naturalną witaminę D.

Witamina D - wspomaga przyswajanie wapnia i fosforu w organizmie, przyczynia się do prawidłowego wzrostu kości u dzieci
oraz wspomaga odporność.

Omega-3 DHA - przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu i narządu wzroku.
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Möller’s Omega-3 Rybki zawiera wysokiej jakości skoncentrowany olej rybi pochodzący z sardynek i sardeli żyjących w ciepłych
wodach Ameryki Południowej. Do produkcji Möller’s Omega-3 Rybki wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie, aby nasze
żelki dostarczały jak największych ilości zdrowych kwasów omega-3 oraz witaminę D, zachowując pyszny smak.

Skład w dwóch rybkach:

Kwasy tłuszczowe omega - 0,4 g,

 w tym:

Kwas eikozapentaenowy (EPA) - 0,1 g

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 0,3 g

Witamina D - 10 µg

Zalecane spożycie:

Dla dzieci powyżej trzeciego roku życia i dorosłych: 2 żelowe rybki.

Ważne

Nie zawierają sztucznych barwników i sztucznych substancji słodzących.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety.

Zawiera substancje słodzące z naturalnych źródeł.

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