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• Opatentowana formuła BioPure DHA® 
pozyskiwana z oleju z tuńczyków 
poławianych w czystych wodach Oceanu 
Indyjskiego w pobliżu Seszeli.

• Opracowany specjalnie dla dzieci.
• Każda partia BioPure DHA® poddawana 

jest badaniom laboratoryjnym (www.
bioriginal.com/products/biopuredha/).

• Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3  
DHA i EPA w postaci żelków do żucia.

CHARAKTERYSTYKA:

Dzieci od 4. roku życia 2 żelki
dziennie, żuć najlepiej 
w porze posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Funkcje mózgu. 
• Prawidłowe widzenie. 
• Budulec tkanki nerwowej 

i siatkówki oka1.

BADANIA/
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, które chcą zapewnić dziecku 
DHA z czystego źródła.

• Dla osób, które chcą zadbać o funkcje 
mózgu i wzrok swoich dzieci1.

DLA KOGO:

• Kanguwity witaminy i minerały dla dzieci s. jagodowy 
• Kanguwity witaminy i minerały dla dzieci s. owoców tropikalnych
• Kanguwity witamina C 100 mg do ssania

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

ŻELKÓW DO 
ŻUCIA
P815

90

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji przedłużających 
trwałość,  
aromatów i barwników.

PSZENICY

CUKRÓW, SOLI, 
SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY

• Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania mózgu, przy dziennym spożyciu 250 mg DHA.

• Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
widzenia, przy dziennym spożyciu 250 mg DHA.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

• DHA jest składnikiem strukturalnym m.in. tkanki nerwowej, mózgu i siatkówki 
oka1. DHA pełni funkcję budulcową w błonach komórek nerwowych, natomiast 
EPA odpowiada za jego stabilizację w tych błonach1.

BADANIA NAUKOWE:DHA DLA DZIECI
Składniki:

Żelatyna (wołowa), substancja glazurująca: glicerol (roślinny), aromat naturalny 
owocowy, substancje wypełniające: ksylitol, guma celulozowa usieciowana; 
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.
Ostrzeżenie: Należy dokładnie przerzuć. Rodzice dzieci zażywających leki lub 
chorych powinni przed zażyciem skonsultować się z  lekarzem. Przechowywać 
w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci.
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w  ciągu dnia. Produkt nie jest 
substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia 
są ważne.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 żelki) zawiera:

Oczyszczony olej z tuńczyka BioPure® DHA
w tym omega-3:
  kwas dokozaheksaenowy (DHA)
  kwas eikozapentaenowy (EPA)

1100 mg

200 mg
48 mg
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