SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Moller's tran norweski cytrynowy 250 ml
Cena: 39,85 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

250 ml

Postać

Płyny doustne

Producent

ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
olej z wątroby dorsza (ryby), naturalny aromat, octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), przeciwutleniacz - mieszanina tokoferoli .
Zawartość w 5 ml
Kwasy tłuszczowe omega-3- 1,2 g*
kwas dokozaheksaenowy (DHA)- 0,6 g*
kwas eikozapentaenowy (EPA)- 0,4 g*
Witamina D 15 µg = 600 j.m. (300 % RWS)
Witamina A 250 µg (31 % RWS)
Witamina E 3 mg (25 % RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej
Masa netto
250 ml
Charakterystyka
Tran Moller’s to najwyższej jakości i czystości tran z dorsza. Uzupełnia dietę w odpowiednią porcję kwasów omega-3 i witamin
potrzebnych dla zdrowia. Dzięki zwiększonej ilości naturalnych przeciwutleniaczy kwasy omega-3 obecne w tranie Moller’s zachowują
naturalne wartości na dłużej.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
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Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dzieci powyżej 3 roku życia i dorośli - 5 ml.
Przechowywanie
Po otwarciu butelkę przechowywać w lodówce, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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.

Galeria
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