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

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

 

 

Tran islandzki Lysi naturalny 240 ml
 

Cena: 41,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 240 ml

Postać Płyny doustne

Producent LYSI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Jecoris aselli oleum

Opis produktu
 

Składniki
tran z wątroby dorsza, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), witamina A (palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol).

Wartość odżywcza 2,5 ml:
Kwasy tłuszczowe omega-3: 540 mg*

kwas EPA 172 mg*
kwas DHA 230 mg*

Witamina A 115 µg (14% RWS)
Witamina D 2,3 µg (46% RWS)
Witamina E 2,3 mg (19% RWS)
Wartość energetyczna 85 kJ/20 kcal
Węglowodany 0 g
Białko 0 g
Tłuszcze 2,3 g
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętośc netto: 240 ml

Charakterystyka
Tran Islandzki LYSI to preparat polecany dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w celu zwiększenia niedoboru naturalnych witamin,
podniesienia odporności immunologicznej, umysłowej oraz fizycznej.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci do 12 miesiąca życia: 3-4 krople dziennie.
Dzieci powyżej 1 roku życia: 1/2 łyżeczki od herbaty (2,5ml) dziennie.
Dzieci powyżej 3 roku życia oraz dorośli: 1 łyżeczka od herbaty (5ml) dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej 15-25 °C w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Może to spowodować lekkie zmętnienie tranu, co nie wpływa niekorzystnie na jego jakość.

Producent
Producent:
Lysi HF,
Fiskislod 5-9,
101 Reykjavik
Islandia
Dystrybutor:
Merck Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 137
02-231 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.
 

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/

