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Mega tran x 60 kaps
 

Cena: 14,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Jecoris aselli oleum

Opis produktu
 

Składniki
olej z wątroby dorsza oraz składniki kapsułki: żelatyna spożywcza (otoczka), gliceryna (substancja wiążąca).

2 kapsułki zawierają 540 mg oleju z wątroby dorsza (Gadus morhua)

Zawartość w 2 kapsułkach:

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 145mg*
Kwas DHA 48mg*
Kwas EPA 42mg*

Witamina A 162µg (20,26% RWS)
Witamina D3 1,36µg (27,20% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak ustalonej normy Zalecanego Dziennego Spożycia

Masa netto
60 kapsułek (zawartość netto: 60 x 420 mg)

Charakterystyka
Mega tran suplement diety to olej z wątroby dorsza, który zawiera naturalne substancje odżywcze, korzystnie wpływające na zdrowie
człowieka. Należą do nich niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 oraz witaminy A, D3.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
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Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia: 2 kapsułki dziennie po jedzeniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-20°C) w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
ul. Fleminga 33b
03-176 Warszawa

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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