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Tran forte norweski x 60 kaps (VitaMax)
 

Cena: 21,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOMINO HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z wątroby rekina grenlandzkiego (standaryzowany na zawartość min.20% alkilogliceroli); składniki otoczki kapsułki - żelatyna bydlęca,
glicerol; woda, palmitynian retinylu, cholekalcyferol.

1 kapsułka zawiera:

olej z wątroby rekina grenlandzkiego 500 mg*
w tym alkiloglicerole 100 mg*

witamina A 750 mcg (94% RWS)
witamina D3 5 mcg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Tran forte norweski to standaryzowany na zawartość 20% alkilogliceroli olej z wątroby rekina grenlandzkiego wzbogacony o witaminy A i
D3, które wspomagają układ odpornościowy człowieka. Dodatkowo olej z wątroby rekina grenlandzkiego jest bogaty w kwasy omega-3
w tym niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe DHA oraz EPA.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią możliwość stosowania preparatu należy
skonsultować z lekarzem.
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Stosowanie
1 kapsułka na dobę

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Wyprodukowano w UE:
Dla: Nomino Healthcare Sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Dystrybutor:
Vitama S.A.
Ul. Bonifraterska 17, 00-203 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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