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TRAN 700 mg olej z wątroby dorsza 300 kapsułek GAL
 

Cena: 37,90 PLN

Opis słownikowy

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis   

GAL TRAN olej z wątroby dorsza 700 mg. Naturalne witaminy A i D oraz kwasy Omega-3. Suplement diety.

 

Sposób przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej od 15ºC do 25ºC w suchym miejscu. Chronić od światła. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

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.

 

Cechy suplementu

Zalecany w okresie intensywnego wzrostu (dzieci i młodzież w okresie dojrzewania)

Przy zwiększonym wysiłku umysłowym i fizycznym
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W stresie i stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego

Dla wzmocnienia organizmu w okresie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy szczególnie narażeni na ataki chorobotwórczych bakterii i
wirusów. 

Sposób użycia

2 razy dziennie po 2 kapsułki podczas posiłków. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Skład

Skład kapsułki:

olej z wątroby dorsza, żelatyna, glicerol (substancja wiążąca)

Zawartość składników:

na zalecaną dzienną porcję produktu (4 kapsułki)

Kwasy tłuszczowe nasycone 0,473 gKwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,787 gKwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,739 gw
tym:Omega-3 0,666 gkwas EPA (eikozapentaenowy) 0,180 gkwas DHA (dokozaheksaenowy) 0,220 gOmega-6 0,073 g

Witamina A 601 μg *

Witamina D 5,0 μg **

* 75% dziennego zalecanego spożycia

** 100% dziennego zalecanego spożycia

Białko zawarte w produkcie pochodzi z naturalnych surowców zwierzęcych
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