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Solgar Dorszowy Tran x 100 kaps
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki aktywne:tran Dorszowy, witamina A, witamina D, naturalne substancje pomocnicze: otoczka kapsułki (glicerol, żelatyna).

Zawartość w 1 kapsułce:
Tran Dorszowy 462 mg*
Witamina A (1250 j.m.) 375 µg 47% RWS
Witamina D (135 j.m.) 3,4 µg 68% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* - brak zalecanego dziennego spożycia na opakowaniu.

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 100 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka
Każda kapsułka zawiera standaryzowany tran z dorsza norweskiego. Postać kapsułki gwarantuje, iż w okresie zażywania tran nie będzie
się utleniał (co ma miejsce w przypadku tranu w płynie), a szklane, ciemnie opakowanie gwarantuje odporność na zmiany temperatury i
światło a co wiąże się z zachowaniem 100% pełnej stabilności składników.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia
sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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