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Moller's tran norweski o aromacie owocowym 250 ml
 

Cena: 29,42 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny doustne

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Moller's Tran Norweski 350 ml to suplement diety o owocowym aromacie, przeznaczony już dla dzieci powyżej 3 roku życia. Produkt
stworzony został na bazie oleju z wątroby dorsza i stanowi źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin A, D i E. Zadaniem
preparatu jest uzupełnianie diety w składniki w nim zawarte. Są to substancje, mające duże znaczenie dla wspierania odporności,
dlatego Tran Norweski szczególnie polecany jest w okresie zwiększonej zachorowalności, czyli jesienią lub zimą jednak w celach
uzupełniających można go stosować przez cały rok.

Olej z wątroby dorsza – o czym warto wiedzieć?
Olej z wątroby dorsza, znany powszechnie pod nazwą tran, stosowany jest głównie jako uzupełnienie codziennej diety w niezbędne
kwasy tłuszczowe oraz inne składniki odżywcze. W Tranie Norweskim Moller’s olej z wątroby dorsza pozyskiwany jest z wątroby
świeżych ryb z gatunku dorszowatych. Nie jest to ten sam produkt co olej z wątroby rekina, który często również nazywany jest tranem,
gdyż oba te oleje różnią się pewnymi właściwościami.

Regularne zażywanie Tranu Norweskiego może wpłynąć na poprawę kondycji organizmu. Produkt przede wszystkim uzupełnia dietę w
ważne składniki odżywcze, które wspomagają ciało w wielu aspektach, między innymi sprzyjają poprawie odporności, wpływają na
lepszą pracę mózgu i mają korzystny wpływ na pracę serca oraz całego układu krwionośnego. Obecność kwasów tłuszczowych w
organizmie może przyczyniać się do zmniejszenia poziomu złego cholesterolu i wyrównania poziomu tego dobrego.

Tran zaleca się podawać także dzieciom, i aby je do tego zachęcić, firma Moller’s nadała produktowi miłego, owocowego aromatu, który
ma być bardziej przystępny dla najmłodszych, a rodzicom ułatwić podawanie suplementu ich pociechom.

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
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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.

Ważne wskazówki:

• Po otwarciu produktu Moller’s Tran Norweski naturalny butelkę przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 miesiące.
• Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
• Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.
• Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
• Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
• Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
• Produkt posiada certyfikat zrównoważonego rybołówstwa organizacji MSC.
• Suplement diety wyprodukowany w Norwegii.

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
objętość netto: 250 ml

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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