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Moller's Forte x 112 kaps
 

Cena: 42,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 112 kapsułek

Postać Kapsułki

Producent ORKLA HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Moller’s Forte z tranem to suplement diety w formie kapsułek doustnych, przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia oraz dorosłych.
W preparacie zawarta została skoncentrowana dawka takich składników aktywnych jak kwas DHA, kwas EPA, witamina D oraz witamina
E, które wspomagają prawidłową pracę mózgu, a także przyczyniają się do lepszej odporności, dobrej pracy serca, a także wzmocnienia
kości i zębów. Moller’s Forte wyróżnia wygodne stosowanie – wystarczy przyjmować dwie kapsułki dziennie, by uzupełnić codzienną
dietę w kwasy omega-3 (DHA i EPA), a także witaminę D. Jedno opakowanie Moller’s Forte z tranem zawiera 112 kapsułek doustnych z
tranem z dorsza.

Charakterystyka
Moller’s Forte z tranem to suplement diety w kapsułkach, który zawiera tran z dorsza. Do jego pozyskiwania wykorzystywane są
wyłącznie świeże ryby, natomiast proces przetwarzania dla uniknięcia efektu oksydacyjnego zamyka się w okresie 24 godzin. Olej z
dorsza w tranie norweskim marki Moller’s poddawany jest procesowi oczyszczania oraz 8-stopniowej destylacji molekularnej. Moller’s
Forte z tranem to preparat stosowany u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6. roku życia w celu uzupełnienia codziennej diety w takie
składniki jak:

kwasy omega-3 (DHA i EPA) – wspierają utrzymanie prawidłowego funkcjonowania mózgu, przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego widzenia, a także prawidłowego funkcjonowania serca;
witamina D – przyczynia się do budowania dobrej odporności organizmu, a także do pobudzenia absorpcji wapnia w organizmie,
dbając przy tym o mocne kości i zęby. Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, a także bierze
udział w procesie podziału komórek.

Moller’s Forte z tranem to preparat przeznaczony dla osób dorosłych, które preferują formę kapsułek, a także wygodne stosowanie –
wystarczy dwie kapsułki dziennie, by uzupełnić codzienną dietę w kwasy omega-3 (DHA i EPA), a także witaminę D.

Stosowanie
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Zalecane dawkowanie Moller’s Forte z tranem u dorosłych (w tym także kobiet w ciąży) wynosi 1-2 kapsułki dziennie, w zależności od
potrzeb. Dawkowanie preparatu u dzieci powyżej 6. roku życia, które potrafią połknąć kapsułkę wynosi 1 kapsułka dziennie. Kapsułkę
należy popić dużą ilością wody.

Nie zaleca się przekraczać podanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Co ważne, preparat ten nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety.

Składniki
Skoncentrowany olej z ryb (źródło kwasów omega-3), żelatyna, olej z wątroby dorsza - ryby (tran), substancja wiążąca - glicerol , octan DL-
alfa-tokoferylu (witamina E), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), cholekalcyferol (witamina D)

Zawartość w 2 kapsułkach

skoncentrowany olej z ryb: 900 mg*
tran - 300 mg*
kwasy tłuszczowe omega-3: 615 mg*
kwas DHA: 216 mg*
kwas EPA: 293 mg*
Witamina E 10 mg (83% RWS)
Witamina D: 10 µg (200% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
112 kapsułek (brak zawartości netto na opakowaniu).

Przeciwwskazania
Moller’s Forte z tranem nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Moller’s Forte z tranem należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić
przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, jak również działaniem wilgoci.

Producent
Dystrybutor w Polsce:
Orkla Health Sp. z o.o., 02-604 Warszawa, ul. Olkuska 7
Producent:
Orkla Health AS, Norwegia

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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