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Moller's Tran Norweski naturalny 250 ml
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ORKLA HEALTH A/S 

ul Olkuska 7 

Warszawa

ILOŚĆ: 250 ml.

 

Moller's Tran Norweski - suplement diety, zawierający wysokiej jakości i czystości tran z dorsza. Smak naturalny

 

ZASTOSOWANIE:

Kwas omega-3 przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu oraz prawidłowego widzenia. Kwasy omega-3 DHA i EPA przyczyniają się do
prawidłowej pracy serca.

Witamina D wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowych kości.

Witamina A przyczynia się do prawidłowego widzenia i wspiera układ odpornościowy.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: 5 ml.

Sk?adniki 5 ml % RWS*

kwasy t?uszczowe

omega-3

kwas dokozaheksaenowy

(DHA)

kwas eikozapentaenowy

(EPA)

1,2 g

0,6 g

0,4 g

---

---

---

witamina A 250 µg 31%

witamina D 15 µg = 600 IU 300%

witamina E 3 mg 25%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

SKŁAD:

olej z wątroby dorsza (ryby), octan DL-alfa-tokoferolu (witamina E), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli).  

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

