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Domowa Apteczka tran z rekina syrop o smaku malinowym
330 ml
 

Cena: 32,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 330 ml

Postać Syropy

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

5 ml zawiera:

Olej z wątroby rekina grenlandzkiego 1011 mg*
w tym – alkiloglicerole 202 mg*

Cynk 1,5 mg (15% RWS)
Selen 8,2 µg (15% RWS)
Witamina D 12,5 µg (250% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
330 ml

Charakterystyka

Oleje z wątroby rekina aktywują naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pozostałe składniki zawarte w suplemencie diety
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takie jak witamina D, cynk oraz selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dodatkowo wpływają
na zdrowe kości i zęby (D), skórę i włosy (cynk) oraz paznokcie (selen).

Przeciwwskazania
Niewskazane dla: osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią: należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 lat i osoby dorosłe: 2 łyżeczki dziennie (10 ml)

Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Po otwarciu butelki, produkt należy spożyć w ciągu 60 dni.

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

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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