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Tran activ x 150 kaps naturkaps
 

Cena: 20,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Tran Activ Naturkaps to suplement diety w formie kapsułek doustnych, który zawiera tran z wątroby dorsza oraz składniki, które
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu w okresie osłabienia (przede wszystkim w sezonie jesienno-zimowym),
wzmożonego wysiłku psychicznego i fizycznego, a także w okresie rekonwalescencji. Preparat ten zalecany jest do stosowania jako
uzupełnienie codziennej diety w witaminę A i D, a także kwasy tłuszczowe omega-3, w zapobieganiu krzywicy, a także łagodzeniu
dolegliwości menopauzalnych, takich jak osteoporoza, atrofia skóry oraz błon śluzowych. Jedno opakowanie suplementu diety Tran
Activ Naturkaps zawiera 60 kapsułek.

Charakterystyka
Tran Activ Naturkaps to suplement diety zawierający olej z wątroby dorsza, który jest naturalnym źródłem witaminy A i D, a także
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA i DHA). Witamina D zawarta w Tran Activ Naturkaps pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości i zębów, a także przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu. Co więcej, witamina D pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu odpornościowego.

Witamina A to składnik, który wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia, pomaga zachować zdrową skórę i prawidłowy stan błon
śluzowych, a także wspomaga odporność organizmu. Kwasy omega-3 to natomiast składniki, które nie są produkowane w organizmie
człowieka w wystarczających ilościach, w związku z czym powinny być dostarczane wraz z dietą. Tran Activ Naturkaps to preparat,
który pomaga w uzupełnieniu codziennej diety w witaminę A, D i kwasy tłuszczowe omega-3, w szczególności w sytuacji:

● obniżonej odporności i osłabienia w okresie jesienno-zimowym;
● wzmożonego wysiłku fizycznego i psychicznego;
● rekonwalescencji po przebytych schorzeniach osłabiających ogólną sprawność i odporność organizmu.

Tran Activ Naturkaps stosuje się także w celu zapobiegania krzywicy, łagodzenia zaburzeń uwapnienia tkanki kostnej różnego
pochodzenia, a także łagodzenia skutków menopauzy, takich jak osteoporoza oraz atrofia skóry i błon śluzowych.
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Stosowanie
Tran Activ Naturkaps to preparat do stosowania doustnego. O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się 2 do 4
kapsułek Tran Activ Naturkaps  przyjmowanych 2 razy na dobę. Dzieci powyżej 4. roku życia mogą przyjmować 1 do 2 kapsułek na
dobę. Zaleca się przyjmowanie kapsułek Tran Activ Naturkaps dziennie w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji produktu.

Przeciwwskazania
Tran Activ Naturkaps nie powinien być stosowany w sytuacji:
● nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu;
● hiperkalcemii;
● kamicy nerkowej;
● sarkoidozy (nadwrażliwość na witaminę D).

Bez wskazań lekarza nie należy przekraczać dawki 8 kapsułek na dobę. Z uwagi na fakt, że duże dawki witaminy A mogą powodować
zaburzenia rozwojowe płodu, Tran Activ Naturkaps może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią wyłącznie w przypadku
zdecydowanej konieczności, po porozumieniu z lekarzem.

Składniki
Olej z wątroby dorsza, kapsułka żelatynowa (żelatyna, substancja wiążąca - glicerol).
1 kapsułka Tran Activ Naturkaps zawiera:

Olej z wątroby dorsza 500 mg*, w tym:
kwasy omega-3:

DHA (kwas dokozaheksaenowy) 45 mg*
EPA (kwas eikozapentaenowy) 35 mg*

witamina A 150 µg ekwiwalentu retinolu 19% RWS
witamina D 1,25 µg 25% RWS

* - brak zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 150 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu).

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

