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SOLGAR TRAN SUPER KOMPLEKS 60 kapsułek
 

Cena: 43,89 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSOLGAR TRAN SUPER KOMPLEKS 60 kapsułekPreparat zawiera wapń w postaci 100% chelatu aminokwasowego. Chelaty
aminokwasowe charakteryzują się najlepszą wchłanialnością ponieważ odznaczają się: małą masą cząsteczkową (na tyle mała
wielkość, aby umożliwić ich bezproblemowe przenikanie przez ściany jelit do krwiobiegu), stabilnością (która jest zachowana we
wszystkich zakresach pH występujących w procesie trawienia) oraz neutralnością (chelaty aminokwasowe są neutralne, a przez to nie
wchodzą w reakcję z innymi składnikami diety, takimi jak np. fitynami, witamina E, witamina C, z witaminami z grupy B, jak również z
lekami).Wskazaniaciąża (ochrona stanu zębów, profilaktyka nadciśnienia); demineralizacja kości, krzywica; osteoporoza; poprawa stanu
zębów; skurcze i drgania mięśni, kurcze kończyn dolnych, napięcie nerwowe; suplementacja wapniem podczas przyjmowania dużych
ilości leków; złamania kości.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennieWażneProdukt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy ,
glutenu, produktów mlecznych, substancji słodzących i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
zapachowych lub barwiących.Składniki1 kapsułka żelowa zawiera: Kwas eikozapentaenowy (EPA) 202 mg, Kwas dokozaheksaenowy
(DHA) 185 mg, Witamina A (palmitynian retinylu) 906 µg RE (ekwiwalent retinolu) (3021 IU), Witamina D (cholekalcyferol) 25 µg (1020
IU)Źródło: Tran (w tym:) 1250 mg, kwas eikozapentaenowy (EPA) 130 mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 119 mg, Witamina A
(palmitynian retinylu) 375 µg RE (ekwiwalent retinolu) (1250 IU), witamina D3 (cholekalcyferol) 3 µg (125 IU), Koncentrat ryb morskich
(sardynki, sardela, makrela) w tym: 180 mg, kwas eikozapentaenowy (EPA) 68 mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 29 mg, Koncentrat
kwasu dokozaheksaenowego (z tuńczyka), w tym: 79 mg, kwas eikozapentaenowy (EPA) 4 mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 37 mg,
Witamina A (palmitynian retinylu) 531 µg (ekwiwalent retinolu) (1771 IU), witamina D3 (cholekalcyferol) 22 µg (895 IU)ProducentSOLGAR
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