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Domowa Apteczka Tran z Dorsza cytrynowo- limonkowy 250
ml
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
EmulOil®substancja wypełniająca (maltitole), olej z dorsza, woda, aromaty w tym aromat naturalny cytryny i limonki, substancje
zagęszczające (sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego, guma ksantanowa), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych), woda, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja konserwująca2
(sorbinian potasu), przeciwutleniacz (alfa-tokoferol), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), barwnik (ryboflawina), cholekalcyferol.

Zawartość składników w maksymalnej porcji dziennej 10 ml/15 ml:

Olej z dorsza – 2000 mg*/3000 mg*, w tym:

EPA - 160 mg*/240 mg*
DHA - 200 mg*/300 mg*

Witamina D - 25 µg (500% RWS1 - 1000 j.m.) / 37,5 µg (750% RWS – 1500 j.m.)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
250 ml

Charakterystyka
Tran z dorsza Domowa Apteczka to pyszny tran o aksamitnej konsystencji. Zawiera - EMULOIL®- innowacyjną formułę emulsji. Bez
posmaku ryby! Ponadto zawiera:
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Kwasy Omega 3 EPA i DHA wspomagają pracę serca (przy dziennym spożyciu 250 mg EPA i DHA). DHA przyczynia się
do prawidłowego funkcjonowania mózgu a także do prawidłowego widzenia (przy dziennym spożyciu 250 mg DHA).
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz korzystnie wpływa na zdrowe kości
i zęby.

Certyfikowany olej rybi zawarty w produkcie jest wytwarzany w Islandii z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Jest badany na obecność metali ciężkich, dioksyn i innych zanieczyszczeń.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 lat: 1 łyżeczka (5 ml) 2 razy dziennie, przed lub po posiłku. Dorośli: 1 łyżka stołowa (15 ml) 1 raz dziennie, przed lub po
posiłku.

Przechowywanie
Po otwarciu butelki przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 60 dni.

Producent
Domowa Apteczka Sp. z o. o. Sp. k.
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Cieszyńska 26

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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