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Tran z rekina grenlandz.smak mango-brz.
 

Cena: 34,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Producent DOMOWA APTECZKA

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety
PRODUCENT: Domowa Apteczka
ILOŚĆ: 250 ml

TRAN Z REKINA O SMAKU MANGO I BRZOSKWINI – 250 ml

ZASTOSOWANIE:

Wspomaganie naturalnej odporności organizmu (witamina D, cynk, selen).

Działanie: alkiloglicerole obecne w mleku matek karmiących są zawarte także w oleju z wątroby rekina. Aktywują naturalne mechanizmy
obronne organizmu. Pozostałe składniki zawarte w suplemencie diety „Tran z Rekina” takie jak D cynk oraz selen pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dodatkowo wywierają korzystny wpływ na zdrowe kości i zęby (D), skórę i
włosy (cynk) oraz paznokcie (selen).

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1. Przed użyciem mocno wstrząsnąć.
2. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
3. Po otwarciu butelki, produkt należy spożyć w ciągu 60 dni.

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: dzieci powyżej 3 lat i osoby dorosłe: 2 łyżeczki dziennie (10 ml) przed lub po posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne. Niewskazane dla: osób uczulonych na jakikolwiek
składnik preparatu.
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SKŁAD:

EmulOil [substancja wypełniająca (maltitole), olej z wątroby rekina, woda, aromaty w tym aromat naturalny (malinowy), substancje
zagęszczające (sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego, guma ksantanowa), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych)], woda, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja konserwująca*
(sorbinian potasu), przeciwutleniacz (alfa-tokoferol), tlenek cynku, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), substancja słodząca
(glikozydy stewiolowe), barwnik (koszenila), cholekalcyferol, selenian (IV) sodu.

Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry. Produkt bezglutenowy.

*2 łyżeczki tranu z rekina (10 ml) zawiera 4 mg sorbinianu potasu, co stanowi zaledwie 0,268% ustalonej przez WHO (Światową
Organizację Zdrowia) bezpiecznej dziennej dawki spożycia dla osoby o wadze 60 kg. Ustalona przez WHO bezpieczna dzienna dawka
spożycia wynosi 25 mg na 1 kg masy ciała dla sorbinianu potasu.

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.

Opakowanie produktu może się różnić od produktu wysyłanego, jednakże zawartość i specyfikacja zostają takie same.
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