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Domowa apteczka tran tradycyjny z Islandii 250 ml
 

Cena: 21,97 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny doustne

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z ryb morskich zawierający wysoki poziom kwasów omega 3 (tran), aromat cytrynowy, octan DL-alfa-tokoferylu, palmitynian retinylu,
cholekalcyferol

Skład w porcji dziennej (porcja dzienna = 5 ml):
Olej z ryb morskich 4,6 g w tym:
Kwasy Omega 3 1,6 g* w tym:
EPA 0,825 g DHA 0,550 g
Witamina A 800 µg (100% RWS)
Witamina D3 10 µg (200% RWS)
Witamina E 12 mg (100% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* - brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Ilość netto: 250ml

Charakterystyka
Składniki produktu korzystnie wpływają na: odporność (witamina A i D), serce (przy spożyciu 250 mg EPA+DHA), pracę mózgu (przy
spożyciu 250 mg DHA dziennie)

Przeciwwskazania
Kobiety w ciąży, karmiące, osoby przyjmujące inne preparaty witaminowe – należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dzieci powyżej 1-go roku życia i dorośli 1 łyżeczka (5 ml) dziennie.
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Przechowywanie
Przed użyciem wstrząsnąć.
Po otwarciu butelki przechowywać w lodówce.
Spożyć w ciągu 60 dni.

Producent
Domowa Apteczka
ul. Myśliwska 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Ważne informacje
Produkt zawiera składniki pochodzące z ryb.

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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