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Tran norweski o aromacie cytrynowym 250 ml (Gal)
 

Cena: 38,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny doustne

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
olej z wątroby dorsza, naturalny aromat cytrynowy, witamina E

pół łyżeczki (2,5 ml) zawiera:

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 904 mg*
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 848 mg* w tym:

Omega-3 764 mg*
Kwas DHA (dokozaheksaenowy) 253 mg*
Kwas EPA (eikozapentaenowy) 207 mg*
Omega-6 84 mg*

Kwasy tłuszczowe nasycone 543 mg*
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 9 mg (75% RWS)
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 690 µg (86% RWS)
Witamina D 6 µg (120% RWS)

* brak informacji o zalecanym dziennym spożyciu
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
objętość netto: 250ml

Charakterystyka
Preparat przeznaczony jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki zawarte w oleju z wątroby dorsza – witaminę A i D oraz
Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe z rodziny Omega-3, a szczególnie kwasy EPA i DHA. Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas
dokozaheksaenowy (DHA) wspierają prawidłowe funkcjonowanie serca. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia,
natomiast witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witaminy A i D
pomagają także w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
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Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 3. roku życia: pół łyżeczki (2,5 ml) dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j.
ul. Krótka 4,
61-012 Poznań

Ważne informacje
W przypadku kobiet w ciąży i dzieci stosowanie w tym samym czasie tranu oraz innych preparatów zawierających witaminy A i D
powinno być skonsultowane z lekarzem.

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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