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Tran z witaminami A+D+E x 60 kaps (Colfarm)
 

Cena: 13,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z wątroby rekina, D-alfa-tokoferol (witamina E), palmitynian retinolu (witamina A), cholekalcyferol (witamina D), skład kapsułki:
żelatyna wołowa (wolna do BSE/TSE), substancja wiążąca - glicerol

Zawartość w 1 kapsułce:

Olej z wątroby rekina zawierający: 500 mg*
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 6 mg (50% RWS)
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 220 mcg (27,5% RWS)
Witamina D 3 mcg (60% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 kapsułek (zawartość netto opakowania: 38g)

Charakterystyka
Suplement diety Tran Colfarm zawiera wysokiej jakości olej z wątroby rekina wzbogacony witaminami A, D i E. Wspiera pracę mózgu
prawidłowe widzenie i funkcjonowanie mięśni, a także budowę zębów i kości. Pomaga również wzmocnić odporność.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie, najlepiej pół godziny przed posiłkiem.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/tran-z-witaminami-a-d-e-x-60-kaps-colfarm.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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