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Tran kapsułki ŚWIAT ZDROWIA, 120 kaps.
 

Cena: 31,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki wpływają korzystnie na:
- prawidłowe funkcjonowanie serca (EPA, DHA. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie),
- utrzymanie prawidłowego widzenia (witamina A)
- utrzymanie zdrowych kości i zębów (witamina D)
- prawidłowe funkcjonowanie mięśni (witamina D)
- ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina E)
- prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina A, witamina D)

Składniki:
olej z wątroby dorsza zawiera EPA (kwas eikozapantaenowy) i DHA (dokozaheksaenowy); żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć:
glicerol; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); palmitynianretinylu (wit. A); cholekalcyferol (wit. D).

Składnik 1 kapsułka % RWS* 2 kapsułki % RWS*
Olej z wątroby dorsza, w tym 655 mg ** 1310 mg **
kwasy omega-3:

EPA

DHA

47 mg

68 mg

**

**

94 mg

136 mg

**

**
Witamina E 3,6 mg 30 7,2 mg 60
Witamina A 125 μg 15,6 250 μg 31,2
Witamina D 0,75 μg 15 1,5 μg 30

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia
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Zalecane dzienne spożycie:
Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 kapsułka dziennie.
Dorośli: 1 -2 kapsułki dziennie.

W przypadku trudności z połykaniem zaleca się wyciśnięcie zawartości i podawanie na łyżeczce lub z pokarmem.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

U kobiet w ciąży i karmiących piersią nie stosować bez konsultacji z lekarzem.

Nie stosować przy obniżonej krzepliwości krwi.

Stosować ostrożnie przy jednoczesnym przyjmowaniu innego źródła witaminy A.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 120 kapsułek elastycznych, masa netto 102,1 g.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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