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Tran, 120 kaps. Wsparcie odporności (wit A, wit D)
 

cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 120 sztuk

Postać kapsułki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Opakowanie

120 szt. kapsułek / Suplement diety

Dawkowanie

1-2 kaspułki/ dzień

Składniki

1 kapsułka zawiera:

655 mg oleju z wątroby dorsza

Działanie

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

prawidłowe funkcjonowanie serca (EPA, DHA. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie),

ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina E),

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina A, witamina D),

utrzymanie zdrowych kości i zębów (witamina D),

prawidłowe funkcjonowanie mięśni (witamina D),

utrzymanie prawidłowego widzenia (witamina A)
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 Dobry wybór

rodzinne opakowanie (120 kapsułek)

wysoka zawartość oleju z wątroby dorsza – 655 mg w 1 kapsułce

źródło kawasów Omega 3 (EPA, DHA) – 115 mg w 1 kapsułce

dla dorosłych i dzieci 3+

Czy wiesz, że…

Organizm człowieka nie posiada zdolności syntezy kwasów EPA i DHA z powodu braku układów enzymatycznych zdolnych do
wprowadzania wiązań podwójnych w pozycjach n-3 i n-6. Wykazuje jednak zdolność ich przebudowy. Z tego powodu NNKT muszą być
dostarczane bezpośrednio z dietą.

Czytaj więcej

TRANem (Oleum Jecoris Aselli) – jest nazywany tylko i wyłącznie ciekły tłuszcz otrzymywanym ze świeżej wątroby dorsza atlantyckiego
(Gadus morrhua) lub innych ryb z rodziny dorszowatych (Gadidae). Jego skład jest zróżnicowany i zawiera różnorodne kwasy
tłuszczowe, głównie nienasycone, w tym znaczne ilości glicerydów EPA i DHA,. Preparat Tran na odporność jest wzbogacony również w
witaminę E.

Źródło: Materac E i wsp. Rola kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6 w organizmie człowieka.

Bromay. Chem. Toksykol. – XLVI, 2013, 2, str. 225 – 233.
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