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SINGULARIS SUPERIOR TRAN z sardeli peruwiańskich 60
kapsułek
 

Cena: 23,50 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SINGULARIS SUPERIOR TRAN z sardeli peruwiańskich 60 kapsułek

 

Suplement diety TRAN Z SARDELI PERUWIAŃSKICH SUPERIOR to wyjątkowe połączenie naturalnych kwasów tłuszczowych Omega-3
(DHA – kwas dokozaheksaenowy i EPA-kwas eikozapentaenowy). Są one najważniejszymi przedstawicielami rodziny kwasów
tłuszczowych Omega 3. Suplement diety TRAN Z SARDELI PERUWIAŃSKICH SUPERIOR to aktywny biologicznie tran w naturalnej
postaci, zawierający witaminę A i D3, jest również źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy Omega 3.
Kompleksową i pełną siłę działania oraz wysoką skuteczność produkt zawdzięcza obecności w swoim składzie oleju pochodzącego z
sardeli peruwiańskiej (Anchois). Innowacyjna formuła produktu zawiera idealne proporcje kwasów tłuszczowych 3:2 (EPA:DHA) w jednej
kapsułce. Suplement przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Tran z sardeli peruwiańskichNienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA i EPA)• zapewniają zdrowie układu krążenia,• wspomagają
system nerwowy,• wzmacniają układ immunologiczny,• pomagają unormować wagę,• oczyszczają wątrobę,• przyczyniają się do
prawidłowego funkcjonowania serca (korzystny efekt występuje wprzypadku dziennego spożycia 250 mg EPA i DHA),• opóźniają
procesy starzenia się komórek,• wykazują działanie przeciwzapalne,• działają ochronnie na skórę (dzięki witaminie A),• przyczyniają się
do utrzymania prawidłowego widzenia(DHA* – przy spożyciu 250 mg DHA dziennie).
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Suplement diety CYTRYNIAN MAGNEZU + WITAMINA B6 SUPERIOR zawiera bardzo dużą porcję organicznych jonów magnezu w
postaci łatwo przyswajalnego cytrynianu oraz witaminy B6. Preparat posiada postać tabletki powlekanej ułatwiającej przełykanie.
Ponadto posiada podziałkę umożliwiającą przełamanie na dwie równe części. Suplement przeznaczony jest dla osób dorosłych i
młodzieży po 12 roku życia.

 

Wskazania

• zaburzenia układu nerwowego,• dla dzieci i młodzież w okresie intensywnego wzrostu (okres dojrzewania),• osoby osłabione, zwłaszcza
w podeszłym wieku, chore i będące w okresie rekonwalescencji,• zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i
miażdżycy,• osłabienie organizmu i pogorszenie odporności,• wzmożony wysiłek fizyczny i umysłowy,• dieta uboga w witaminy A, D i E,•
profilaktyka krzywicy i osteoporozy (witamina D),• profilaktyka niedoboru witaminy A (trądzik, łuszczyca

 

Sposób użycia

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 2 razy dziennie, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:tran z sardeli - 2000 mg, kwas eikozapentaenowy (EPA*) - 360 mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA*)
- 240 mg. 

 

Składniki

Tran z sardeli peruwiańskich, żelatyna, gliceryna, woda oczyszczona. Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa
zastosowanych składników pomocniczych.
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