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Tran z witaminami + kwasy omega-3 x 60 kaps (Biotter)
 

Cena: 13,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z wątroby dorsza , żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgotność - gliceryna , woda, witamina A, witamina D3. Produkt może
zawierać śladowe ilości lecytyny sojowej z nasion soi.

Zawartość w 1 kapsułce:
Olej z wątroby dorsza 550 mg
EPA - kwas eikozapatnaetnowy 44 mg
DHA - kwas dokozaheksaenowy 49,5 mg
Witamina A 800 µg (100% RWS)
Witamina D3 5 µg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 44 g
Zawartość: 60 kapsułek

Charakterystyka
Tran z witaminami i kwasami Omega -3, suplement diety zawiera olej z wątroby dorsza, który jest bogatym źródłem witamin A i D oraz
nienasyconych kwasów 3 tłuszczowych EPA i DHA należących do grupy kwasów Omega-3.
Witaminy A i D wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodatkowo witamina A przyczynia się do utrzymania
prawidłowego stanu skóry, błon śluzowych oraz wzroku. Witamina D wspiera prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu, pomaga
utrzymać zdrowe kości i zęby, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
Preparat poleca się w celu uzupełnienie diety w witaminy A i D3 oraz kwasy z grupy Omega-3, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące piersią przed zastosowanie powinny
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim. Należy popić co najmniej 0,5 szklanki wody.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze między 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Diagnosis S.A.
ul. Sienkiewicza 82
15-005 Białystok

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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