
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

GAL TRAN NORWESKI o aromacie cytrynowym 250 ml
 

Cena: 33,49 PLN

Opis słownikowy

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis   

GAL tran norweski o aromacie cytrynowym - olej z wątroby dorsza. Witaminy A, D i E oraz kwasy Omega-3

Sposób przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej od 15ºC do 25ºC w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem. Po
otwarciu przechowywać w lodówce. Ewentualne zmętnienie preparatu jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady produktu.

Przeznaczenie

Preparat przeznaczony jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki zawarte w oleju z wątroby dorsza – witaminę A i D oraz
Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe z rodziny Omega-3, a szczególnie kwasy EPA i DHA, korzystnie wpływające na proces
widzenia, wzrost kości i zębów oraz układ krążenia.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: pół łyżeczki do herbaty (2,5 ml) dziennie.

Dzieci poniżej 3 roku życia: 1-2 krople dziennie.
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Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Uwaga

W przypadku kobiet w ciąży i dzieci stosowanie w tym samym czasie Tranu oraz innych preparatów zawierających witaminy A i D
powinno być skonsultowane z lekarzem.

Skład

olej z wątroby dorsza, aromat cytrynowy, witamina E

Zawartość składników:

na zalecaną dzienną porcję produktu (2,5 ml)

Kwasy tłuszczowe nasycone 0,536 g

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,891 g

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,837 g

w tym:

Omega-3 0,754 g

kwas EPA (eikozapentaenowy) 0,204 g

kwas DHA (dokozaheksaenowy) 0,249 g

Omega-6 0,083 g

Witamina A 680 μg *

Witamina D 6 μg **

Witamina E 10 mg ***

* 85% dziennego zalecanego spożycia

** 120% dziennego zalecanego spożycia

*** 83% dziennego zalecanego spożycia 
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Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: pół łyżeczki do herbaty (2,5 ml) dziennie.

Dzieci poniżej 3 roku życia: 1-2 krople dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Uwaga

W przypadku kobiet w ciąży i dzieci stosowanie w tym samym czasie Tranu oraz innych preparatów zawierających witaminy A i D
powinno być skonsultowane z lekarzem.
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Witamina D 6 μg **
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* 85% dziennego zalecanego spożycia

** 120% dziennego zalecanego spożycia

*** 83% dziennego zalecanego spożycia
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