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Transtrong x 60 kaps
 

Cena: 10,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent STARPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z wątroby dorsza w tym kwas eikozapentaenowy (EPA), kwas dokozaheksaenowy (DHA), palmitynian retinylu (witamina A),
cholekalcyferol (witamina D), żelatyna, substancja glazurująca: glicerol, woda oczyszczona.

1 kapsułka zawiera:

Olej z wątroby dorsza* 400,35 mg,w tym:
Kwas eikozapentaenowy* (EPA) 28,00 mg
Kwas dokozaheksaenowy* (DHA) 32,00 mg

Witamina A ekwiwalentu retinolu 800 µg (100 % RWS)
Witamina D 5 µg (100 % RWS)

* - zalecanego dziennego spożycia nie ustalono
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 60 kapsułek
Masa 1 kapsułki: 572 mg
Masa netto: 34,32 g

Charakterystyka
Suplement diety TranStrong zawiera olej z wątroby dorsza (źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych DHA i EPA) oraz witaminy A i D.

Witamina D wspomaga utrzymanie prawidłowego wzrostu kości i zębów.
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Witaminy A i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
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Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu i utrzymania
prawidłowego widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka dziennie przed posiłkiem. Osobom mającym trudności z połykaniem zawartość
kapsułek można wycisnąć i podawać z pokarmem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji, tj. 1 kapsułki w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
Starpharma Sp. z o.o.
ul. Dobra 4 lok. 10
00-388 Warszawa

Ważne informacje
Zawiera substancję alergiczną – ryba.

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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