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MAX TRAN 1000 mg 60 kapsułek COLFARM
 

Cena: 16,75 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

TRAN 1000 mg 60 kapsułek

Suplement diety 

Tran znany jest ze swych dobroczynnych właściwości dla organizmu. Preparat Tran 1000mg to suplement diety zawierający w swoim
składzie wysokiej jakości olej z wątroby rekina, który stanowi źródło alkilogliceroli, a także rozpuszczalne w tłuszczach witaminy: A, D i E.
Witamina A wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, utrzymanie prawidłowego stanu skóry i błon śluzowych oraz
pomaga utrzymać prawidłowe widzenie. Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu kości i zębów, uczestniczy we
wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego stężenia wapnia we krwi. Witamina E przyczynia się do
ochrony DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniem oksydacyjnym. 1 kapsułka preparatu zawiera aż 1000 mg oleju z wątroby rekina i
pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę D.  

 

Alkiloglicerole to związki lipidowe o charakterze eterowym występujące w oleju z wątroby rekina w różnej ilości, w zależności od gatunku.
Charakteryzują się dużą aktywnością biochemiczną i wysoką wchłanialnością z przewodu pokarmowego.  

 

Sposób użycia

1 kapsułka 1 raz dziennie, najlepiej na pół godziny przed posiłkiem.
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Ważne

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣
zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Skład

Porcja zawiera

  

Składnik

  

Zawartość w 1 kapsułce

  

Olej z wątroby rekinaZawartość
alkilogliceroli

  

1000 mg190 mg

  

Witamina E#℣佐⌡⌀攀欀眀椀眀愀氀攀渀琀 愀氀昀愀ⴀ
tokoferolu)

  

6 mg (50% RWS*)

  

Witamina A(ekwiwalent retinolu)

  

396 μg (49,5% RWS*)

  

Witamina D

  

5 μg (100% RWS*)

*RWS - Referencyna Wartość Spożycia

 

Producent

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

Infolinia: 800 800 178
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