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Tran grenlandzki x 80 kaps
 

Cena: 24,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 80 kaps

Postać Kapsułki

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi (z wątroby dorsza), żelatyna wieprzowa,substancja wiążąca - glicerol

Zawartość w 1 kapsułce

olej rybi 500mg*
zawierający kwasy tłuszczowe Omega-3:
kwas eikozapentaenowy- EPA 90mg*
kwas dokozaheksaenowy- DHA 60mg*

witamina E 0,65mg (6,5% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
80 kapsułek (brak zawartości netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat zawiera tran - naturalne źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 (EPA i DHA) przydatnych w okresie
przesilenia, a także wytężonej pracy umysłowej i fizycznej.
Preparat jest zalecany w celu uzupełnienia codziennej diety w tran, który wspomaga wzmocnienie odporności organizmu oraz
prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego i układu nerwowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi.
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Stosowanie
Dorośli: 2-3 kapsułki dziennie.
Stosować przed lub po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

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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