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BETTER YOU DLUX DLA NIEMOWLĄT W SPRAYU, 15ML
 

cena: 41,49 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent better you

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

DLUX dla Niemowląt
Suplement diety DLUX dla Niemowląt stanowi uzupełnienie codziennej diety niemowląt karmionych piersią oraz dzieci poniżej 3 roku
życia w witaminę D. Ta delikatna formuła to połączenie oleju kokosowego i witaminy D, która dostarcza tą istotną witaminę
bezpośrednio do krwioobiegu omijając układ pokarmowy. Małe kropelki wchłaniają się szybko w jamie ustnej dziecka, co zapewnia
lepszą absorpcję niż tabletki czy kapsułki.

Jedno opakowanie to aż 100 aplikacji sprayu.

Witamina D - jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości i zębów u dzieci.

"Suplementacja podjęzykowa jest wyjątkowo skuteczną i efektywną metodą uzupełniania niedoborów, ponieważ opiera się na
natychmiastowym przeniesieniu witamin bezpośrednio do układu krwionośnego"-mówi Andrew Thomas, wlaściciel BetterYou.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed każdym użyciem! Stosować 1 raz dziennie w ilości 1 spray (1 naciśnięcie pompki) bezpośrednio do ust. Nie
przekraczać maksymalnej ilości 1 porcji (1 naciśnięcia pompki) dziennie.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego – odpowiedni dla Wegetarian

Dlaczego suplementacja podjęzykowa BetterYou?
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unikalna forma sprayu
gwarantowana najwyższa przyswajalność*
witaminy dostarczane bezpośrednio do układu krwionośnego
wygoda, uniwersalność
100% naturalnych składników
wyprodukowane w Wielkiej Brytanii

*School of Pharmacology,Cardiff University

Sposób przechowywania:
Zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego w temperaturze poniżej 30°C.

Składniki:
średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (olej kokosowy) witamina D (cholekalcyferol)

Składnik aktywny
1 aplikacja sprayu (0,14 ml) %RWS

witamina D 10 µg (400 IU) 200%
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
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