Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 640 50 34

MOLLERS tran norweski aromat cytrynowy 250 ml
Cena: 26,90 PLN
Opis słownikowy
Producent

AXELLUS

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Opis
Möller's Tran Norweski o aromacie cytrynowym stanowi uzupełnienie codziennej diety w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy A, D
i E. Niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 są konieczne do prawidłowego funkcjonowania układów nerwowego i
odpornościowego oraz narządu wzroku. Wspomagają pamięć – są głównym „pokarmem mózgu”, który w aż 35% składa się z
nienasyconych kwasów tłuszczowych. Witamina D pobudza absorpcję wapnia w organizmie, sprzyjając budowie mocnych kości, a także
odporności. Witamina A odgrywa kluczową rolę w procesie widzenia oraz odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie systemu
odpornościowego. Witamina E pełni funkcję przeciwutleniacza.

Sposób przechowywania
Po otwarciu butelkę przechowywać w lodówce, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje
Stosowanie oleju z wątroby dorsza, zgodnie z zaleceniami producenta, jest bezpieczne podczas ciąży i karmienia piersią. Jednoczesne
przyjmowanie tranu oraz innych preparatów zawierających witaminy A i D przez kobiety w ciąży i dzieci, powinno być konsultowane z
lekarzem.

Dawkowanie
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Zalecane spożycie:
Zalecana dzienna dawka dla niemowląt:
2,5 ml od 6 tygodnia do 6 miesiąca życia,
powyżej 6 miesiąca życia należy stopniowo zwiększać dawkę do 5 ml dziennie (1 mała łyżeczka).
Zalecana dzienna dawka dla dzieci i dorosłych: 5 ml (1 mała łyżeczka).
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład
Wartość odżywcza na 5 ml (% realizacji zalecanego dziennego spożycia ZDS)
Kwasy tłuszczowe omega-3 1,1 g
kwas eikozapentaenowy (EPA) 0,4 g
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 0,6 g
Witamina E 10 mg (83% ZDS)
Witamina A 250 μg (31,25% ZDS)
Witamina D 10 μg (200% ZD).
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