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Domowa Apteczka, tran z rekina grenlandzkiego, smak
malinowy, 330 ml
 

cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 330 ml

Postać tran płynny

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Bez dodatku cukrów.

Produkt bezglutenowy.

Wskazania

Wspomaganie naturalnej odporności organizmu.

Działanie

Alkiloglicerole obecne w mleku matek karmiących są zawarte także w oleju z wątroby rekina. Aktywują naturalne mechanizmy obronne
organizmu. Pozostałe składniki zawarte w suplemencie diety „Tran z Rekina Grenlandzkiego” takie jak witamina D cynk oraz selen
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dodatkowo wywierają korzystny wpływ na zdrowe kości i zęby
(witamina D), skórę i włosy (cynk) oraz paznokcie (selen).

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

Dzieci powyżej 1. roku życia do 3. roku życia: 1 łyżeczka dziennie (5 ml) przed lub po posiłku.

Dzieci powyżej 3 lat i osoby dorosłe: 2 łyżeczki dziennie (10 ml) przed lub po posiłku.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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 Skład

Składniki

1 łyżeczka - % RWS*

Olej z wątroby rekina grenlandzkiego - 1011 mg

w tym: alkiloglicerole - 202 mg

Witamina C - 12 mg - 15%

Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) - 1,8 mg - 15%

Cynk - 1,5 mg  - 15%

Witamina A (ekwiwalent retinolu) - 120 µg - 15%

Selen - 8,2 µg - 15%

Witamina D - 12,5 µg - 250% - 500 j.m.

Uwagi do stosowania

Niewskazane dla: osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 60 dni.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zawartość: 330 ml

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: DOMOWA APTECZKA
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