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Tran islandzki Lysi owocowy 240 ml
 

Cena: 42,95 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, aromat owocowy, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), witamina A
(palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol).

2,5 ml suplementu zawiera:
Kwasy tłuszczowe omega-3 - 540 mg*
DHA - 230 mg*
EPA - 172 mg*
Witamina A - 115 mcg (14% RWS)
Wiatamina D - 5 mcg (100 % RWS)
Witamina E - 2,3 mg (19% RWS)

5 ml suplementu zawiera:
Kwasy tłuszczowe omega-3 - 1081 mg*
DHA - 460 mg*
EPA - 345 mg*
Witamina A - 230 mcg (29% RWS)
Wiatamina D - 10 mcg (200% RWS)
Witamina E - 4,6 mg (38% RWS)
* - brak zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 240 ml.
Masa netto: 220 g.
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Charakterystyka
Tran z wątroby dorsza (Gadus morhua) jest naturalnym, bogatym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz
witamin A i D. TRAN ISLANDZKI stanowi więc uzupełnienie codziennej diety w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe OMEGA-3 oraz
cenne dla organizmu witaminy A, D i E.

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu i prawidłowego widzenia.
Witaminy Ai D wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
Witamina A wspiera utrzymanie prawidłowego widzenia, pomaga w zachowaniu zdrowej skóry.
Witamina D wspomaga prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu, dzięki czemu wpływa na utrzymanie zdrowych kości i zębów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci do 5 roku życia: 2,5 ml dziennie (pół łyżeczki do herbaty).
Dzieci od 6 roku życia oraz dorośli: 5 ml dziennie (1 łyżeczka do herbaty).

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 na jego jakość. Chronić przed światłem.

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.
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