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Doppel herz aktiv tran na odporność x 120 kaps
 

Cena: 20,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z wątroby dorsza (o naturalnej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witamin A i D3), żelatyna, substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol

Zawartość w 2 kapsułkach

Tran z dorsza zawierający: 600 mg*
kwasy omega-3 - 120 mg*
witamina A - 240 µg (30% RWS)
witamina D - 1,7 µg (34% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
120 kapsułek (zawartość netto: 54 g)

Charakterystyka
Tran z dorsza atlantyckiego (olej wątłuszowy) jest źródłem naturalnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A+D) oraz niezbędnych
kwasów tłuszczowych typu omega-3. Witaminy A i D mają wpływ na wzmocnienie układu odpornościowego, a wit. D na przyswajanie
wapnia.

Dla dzieci i dorosłych:
w okresach obniżonej odporności
dla wzmocnienia kości u dzieci i osób starszych
w celu poprawy kondycji skóry i włosów
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Małe, łatwe do połknięcia, bezzapachowe kapsułki z tranem – w otoczce żelatynowej, która chroni przed przykrym smakiem i
zapachem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania u małych dzieci (poniżej 6 roku życia) z uwagi na ryzyko zadławienia. Nie stosować jednocześnie z innymi
preparatami zawierającymi znaczne dawki witamin A i D oraz z niektórymi antybiotykami (patrz: ulotka leku).
Nie zaleca się stosowania w okresach opalania się.

Stosowanie
Dorośli: 2 kapsułki 2 razy dziennie po posiłku.
Dzieci (od 6 lat): 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Dla uzyskania odpowiedniego efektu należy stosować przez okres 2–3 miesięcy, po czym zrobić 2–3 miesięczną przerwę.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze do 25°C.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
Niemcy

Ważne informacje
Nie zawiera laktozy ani glutenu. Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

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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