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Tran 500 mg x 100 kaps (Gal)
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Jecoris aselli oleum

Opis produktu
 

Składniki
olej z wątroby dorsza, żelatyna, substancja wiążąca - glicerol

2 kapsułki zawierają:

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,276 g*
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,258 g* w tym:

Omega-3 0,232 g*
Kwas DHA (dokozaheksaenowy) 0,077 g*
Kwas EPA (eikozapentaenowy) 0,063 g*
Omega-6 0,026 g*

Kwasy tłuszczowe nasycone 0,166 g*
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 210 µg (26% RWS)
Witamina D 1,8 µg (36% RWS)

* brak informacji o zalecanym dziennym spożyciu
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
100 kapsułek (zawartość netto: 100 x 500mg)

Charakterystyka
Preparat przeznaczony jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki zawarte w oleju z wątroby dorsza, witaminę A i D oraz
niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe z rodziny Omega-3. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina D
przyczynia się do utrzymania prawidłowej budowy kości i zębów oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witaminy A i D
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/tran-500-mg-x-100-kaps-gal.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Suplement diety zalecany:

w okresie intensywnego wzrostu (dzieci i młodzież w okresie dojrzewania),
przy zwiększonym wysiłku umysłowym i fizycznym,
w stresie i stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego,
dla wzmocnienia organizmu w okresie jesienno-zimowym,
gdy jesteśmy szczególnie narażeni na ataki chorobotwórczych bakterii i wirusów.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 2 razy dziennie po 2 kapsułki podczas posiłków.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j.
ul. Krótka 4,
61-012 Poznań

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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