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Sanostol tran 230 ml
 

Cena: 40,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 230 ml

Postać Płyny doustne

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
tran (olej z wątroby dorsza i ryb dorszowatych oraz olej z ryb dorszowatych) zawierający kwasy tłuszczowe omega-3, witamina E (D-alfa-
tokoferol), witamina A (palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol), aromat.

Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia (5 ml):

Kwasy tłuszczowe omega-3: 0,9 g
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 0,4 g
kwas eikozapentaenowy (EPA) 0,3 g

Witamina D 10 μg (200%RWS)
Witamina A 250 μg (136 μg ekwiwalentu retinolu) (31%RWS)
Witamina E 2 mg (2 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) (17%RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 230 ml

Charakterystyka

Sanostol® Tran zawiera olej z dorsza, będący naturalnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witamin
A i D.
Zawarty w Sanostol® Tran kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu.
Witaminy A oraz D przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Dodatkowo witamina D wspomaga utrzymanie zdrowych kości i zębów, ponieważ zwiększa wchłanianie wapnia z przewodu
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pokarmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 5 ml raz dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 miesiące. Chronić przed
działaniem promieni słonecznych.

Producent
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa

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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