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Moller's tran norweski o aromacie cytrynowym 250 ml
 

Cena: 31,25 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 tran norweski o aromacie cytrynowym 250 ml w postaci płynnej to wyróżniający się wysokim stopniem
czystości tran z dorsza, który jest przeznaczony do picia. Produkt może być stosowany przez pacjentów dorosłych i młodzież, a także
przez dzieci od 3. roku życia. Suplement diety ma przyjemny cytrynowy smak, dzięki czemu podawanie go dzieciom nie jest
problematyczne.

Na co jest Moller's tran norweski o aromacie cytrynowym 250 ml? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie
podaży niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3, a także witamin A, D i E wspomagających zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie
organizmu. W składzie suplementu znaleźć można DHA, czyli kwas dokozaheksaenowy, a także EPA, czyli kwas eikozapentaenowy.
Składniki suplementu diety wspomagają pracę mózgu i serca. Dodatkowo witamina D wspomaga odporność i utrzymanie zdrowych
kości, a witamina A nie tylko wspomaga układ odpornościowy, ale też przyczynia się do prawidłowego widzenia.

W opakowaniu znajduje się 250 ml Moller's tran norweski o aromacie cytrynowym. W skład 5 ml tranu wchodzi 1,2 g kwasów
tłuszczowych omega-3 pochodzących z oleju z wątroby dorsza, w tym 0,6 g DHA i 0,4 g EPA, a oprócz tego 250 µg (31% RWS) witaminy
A, 600 IU (300% RWS) witaminy D oraz 3 mg (25% RWS) witaminy E. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, czyli
naturalny aromat oraz mieszanina tokoferoli. Suplement diety Moller's tran norweski o aromacie cytrynowym należy stosować zgodnie
z zaleceniami producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie Moller's tran norweski o aromacie
cytrynowym to w przypadku pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci od 3. roku życia 5 ml dziennie i nie należy tej dawki przekraczać.
Opakowanie 250 ml tranu 1 osobie powinno zatem wystarczyć na ponad 1,5 miesiąca suplementacji prowadzonej zgodnie z zaleceniami
producenta i ze wskazanym przez niego dawkowaniem.

Suplement diety Moller's tran norweski o aromacie cytrynowym 250 ml ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego
korzystać. Produkt jest odradzany w przypadku pacjentów nadwrażliwych na choć jeden z jego składników. Pacjentki spodziewające się
dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii ewentualnej suplementacji Moller's tran norweski o
aromacie cytrynowym. Produktu nie należy też podawać dzieciom w wieku poniżej 3 lat.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/moller-s-tran-norweski-o-aromacie-cytrynowym-250-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Suplementu diety Moller's tran norweski o aromacie cytrynowym 250 ml nie można traktować jak zamiennika zróżnicowanych
posiłków i zdrowego trybu życia, gdyż nie jest w stanie ich zastąpić. Nie należy przyjmować produktu w dawkach większych od
rekomendowanych. Suplement diety musi być również w prawidłowy sposób przechowywany – tak, aby był niewidoczny i niedostępny
dla dzieci. Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i należy go chronić przed działaniem światła i
wilgoci. Otwarty tran powinien trzyma się w lodówce i należy go spożyć w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące.

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*, w tym:

kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 0,6 g*
kwas eikozapentaenowy (EPA) - 0,4 g*

Witamina A - 250 µg (31% RWS)
Witamina D - 15 µg = 600 IU (300% RWS)
Witamina E - 3 mg (25% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
250 ml

Charakterystyka
Möller's Tran Norweski - suplement diety przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

Wspomaga pracę mózgu i serca. Kwas omega-3 przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu oraz prawidłowego widzenia (przy
dziennym spożyciu: 250 mg DHA). Kwas omega-3 DHA i EPA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca (Przy dziennym
spożyciu: 250 mg DHA i EPA
Wspomaga odporność. Witamina D wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowych kości. Witamina A przyczynia się do
prawidłowego widzenia i wspiera układ odpornościowy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Przyjmowanie innych preparatów z witaminami A i D przez kobiety w ciąży i dzieci
należy skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: 5 ml

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po
otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 miesiące.

Producent
Producent:
Orkla Health AS, Norwegia
Dystrybutor:
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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