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Vibovit tran norweski 250 ml o smaku cytrynowym
 

Cena: 35,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z wątroby dorsza zawierający kwasy Omega-3 (EPA i DHA), aromat cytrynowy, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina A
(palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol)

5 ml tranu zawiera: 

Kwasy tłuszczowe Omega-3:
kwas DHA 0,6 g*
 EPA 0,4 g*

Witamina D 10 mcg (200% RWS)
Witamina A 249 mcg (31% RWS)
Witamina E 10 mg (83,3% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Masa netto
Objętość netto: 250 ml

Charakterystyka

Kwasy omega -3 przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca(kwasy EPA i DHA)1 wspomagają także pracę mózgu
oraz prawidłowe widzenie (kwas DHA)2

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania mięśni i zdrowych zębów. Razem z witaminą A korzystnie wpływają na odporność
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1Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.
2Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana do spożycia dzienna porcja:
Dzieci powyżej 3 lat i dorośli: 5 ml(1 łyżeczka)

Przechowywanie
Chronić przed światłem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętej butelce, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 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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