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Moller's GOLD tran norweski o aromacie cytrynowym 250 ml
 

Cena: 27,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny doustne

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Moller's GOLD tran norweski jest produktem o aromacie cytrynowym, który może być stosowany przez pacjentów
dorosłych. Może okazać się szczególnie pomocny w okresie jesienno-zimowym oraz w stanach obniżonej odporności, stanowiąc
dodatkowe wsparcie dla układu immunologicznego, pracy mózgu, serca, mięśni i kondycji układu kostnego.

Na co jest tran norweski Moller's GOLD? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie zdrowych posiłków w
składniki aktywne tranu wątroby z dorsza, w tym szczególnie w kwasy omega-3 DHA i EPA, a także witaminę D3, witaminę A oraz
witaminę E. Kwasy omega-3 DHA wspomagają pracę mózgu oraz wspierają narząd wzroku. DHA wraz z EPA natomiast wspomagają
pracę serca, a oprócz tego przyczyniają się do utrzymania prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi. Witamina D3 wspomaga pracę
układu odpornościowego oraz układu mięśniowego, poza tym pomaga zachować prawidłową kondycję kości i zębów. Witamina D3
dodatkowo wspomaga procesy podziału komórek, a poza tym przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
Wspomaga również właściwą gospodarkę wapnia i fosforu. Witamina E wspiera procesy antyoksydacyjne, przyczyniając się do ochrony
komórek przed szkodliwym promieniowaniem. Witamina A wspomaga pracę układu odpornościowego oraz wspiera utrzymanie
właściwej kondycji błon śluzowych i prawidłowego widzenia. Dodatkowo wspomaga utrzymanie odpowiedniego mechanizmu żelaza
oraz zdrowego wyglądu skóry.

W opakowaniu znajduje się 250 ml tranu norweskiego Moller's GOLD. W składzie tranu znajduje się olej z wątroby dorsza, naturalny
aromat, witamina E, mieszanina tokoferoli oraz witamina D. W skład 5 ml tranu norweskiego wchodzi 1,2 g kwasów tłuszczowych
omega-3; 0,6 g kwasu dokozaheksaenowego (DHA); 0,4 g kwasu eikozapentaenowy (EPA), a także 250 µg (31% RWS) witaminy A, 50 µg
(2000 IU, 1000% RWS) witaminy D oraz 3 mg (25% RWS) witaminy E. Suplement diety Moller's GOLD tran norweski należy przyjmować
zgodnie z zaleceniami producenta oraz w dawkach przez niego rekomendowanych. Produkt zaleca się przyjmować w ilości 5 ml na
dobę. Nie należy przekraczać wskazanej dawki Moller's GOLD tran norweski.

Tran norweski Moller's GOLD ma pewne przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na
którykolwiek ze składników wchodzących w jego recepturę. Nie należy również na własną rękę przyjmować go w ciąży i w czasie
karmienia piersią – kobieta powinna wcześniej skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. Suplement diety Moller's GOLD tran
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norweski nie zastąpi zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia. Nie należy zatem traktować go jako ich zamiennika. Nie można
też stosować większych dawek suplementu niż wskazane. Produkt wymaga odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia, aby nie
był widoczny i dostępny dla najmłodszych dzieci. Tran należy chronić przed działaniem światła i wilgoci – otwarta buteleczka powinna
być przechowywana w lodówce i należy zużyć ją w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące.

Składniki
olej z wątroby dorsza (ryby), naturalny aromat, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli),
cholekalcyferol (witamina D).

5 ml tranu norweskiego Moller’s Gold zawiera:

Kwasy tłuszczowe omega-3: 1,2 g*
kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 0,6 g*
kwas eikozapentaenowy (EPA) - 0,4 g*
Witamina A - 250 µg (31% RWS)
Witamina D - 50 µg = 2000 IU (1000% RWS)
Witamina E - 3 mg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 250 ml

Charakterystyka
Tran norweski Moller’s Gold o aromacie cytrynowym to suplement diety, w którego składzie znajdziemy tran z wątroby z dorsza, bogaty
w kwasy omega-3 DHA i EPA, jak również witaminę D3. Składniki te wspierają zdrowie w szerokim zakresie:

kwasy omega-3 DHA przyczyniają się do prawidłowej pracy mózgu oraz prawidłowego widzenia, co zauważalne jest w
przypadku spożywania 250 mg kwasu DHA dziennie;
kwasy omega-3 DHA i EPA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu
trójglicerydów we krwi, co zauważalne jest w przypadku spożywania 250 mg kwasu DHA i EPA dziennie;
witamina D3 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i mięśni, wspiera utrzymanie zdrowych kości i
zębów, a także bierze udział w procesie podziału komórek. Co ważne, witamina D3 pomaga także w zachowaniu odpowiedniego
poziomu wapnia we krwi, jak również w prawidłowym wykorzystaniu wapnia i fosforu;
witamina A pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, wspiera utrzymanie prawidłowego widzenia i
prawidłowego stanu błon śluzowych, a także przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza i pomaga
zachować zdrowy wygląd skóry;
witamina E pomaga w ochronie komórek przed szkodliwym działaniem stresu oksydacyjnego.

Przyjmowanie tranu norweskiego Moller’s Gold jest zalecane w celu suplementacji diety w składniki aktywne tego produktu. Produkt
przeznaczony jest dla osób dorosłych, które wykazują zwiększone zapotrzebowanie na witaminę D3.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia Moller’s Gold to: 5 ml w przypadku osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Tran norweski Moller’s Gold nie powinien być przyjmowany przez osoby, u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników zawartych w produkcie. Przyjmowanie innych preparatów z witaminami A i D przez kobiety w ciąży należy skonsultować z
lekarzem.

Przechowywanie
Buteleczkę tranu norweskiego Moller’s Gold należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C) w suchym, zaciemnionym
miejscu. Chronić przed działaniem światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci. Po otwarciu
buteleczkę Moller’s Gold należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

Producent
Orkla Health AS, Norwegia
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Dystrybutor w Polsce:
Orkla Care S.A.
Ul. Polna 21
05-250 Radzymin

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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