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TRAN Emulsyjny z rekina o smaku jabłkowym 250ml
Domowa Apteczka
 

Cena: 21,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać emulsja

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTRAN Emulsyjny z rekina o smaku jabłkowym 250ml Domowa ApteczkaDomowa Apteczka Tran z rekina o smaku
jabłkowym to suplement wskazany do spożycia w celu uzupełnienia codziennej diety o składniki odżywcze zawarte w oleju z rekina, oraz
witaminę D, cynk i selen. Dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.Właściwości:Tran z Certyfikatem Jakości Narodowego Instytutu
Leków, w formie smacznego, jabłkowego syropu o delikatnej, aksamitnej konsystencji, pozbawiony nieprzyjemnego posmaku ryby.
Zawiera występujące w mleku matek karmiących alkiloglicerole, witaminę D, cynk i selen.Alkiloglicerole obecne w mleku matek
karmiących są zawarte także w oleju z wątroby rekina. Aktywują one naturalne mechanizmy obronne organizmu.Witamina D, cynk oraz
selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dodatkowo wywierają korzystny wpływ na zdrowie kości i
zębów (wit. D), skóry i włosów (cynk) oraz paznokci (selen).Certyfikowany olej rybi zawarty w produkcie jest wytwarzany w Islandii z
poszanowaniem środowiska naturalnego. Jest badany na obecność metali ciężkich, dioksyn i innych zanieczyszczeń.Bez dodatku
cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry. Produkt bezglutenowy.Zalecane spożycieDzieci powyżej 3 lat i osoby dorosłe: 2 x 1
łyżeczka dziennie (10 ml).SkładnikiINCI: EmulOil®(substancja wypełniająca (maltitole), olej z wątroby rekina, woda, aromaty w tym
aromat naturalny jabłkowy, substancje zagęszczające (sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego, guma ksantanowa), emulgator
(mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)), woda, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
substancja konserwująca2 (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (alfa-tokoferol), tlenek cynku, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu),
cholekalcyferol, selenian (IV) sodu.Dzienna porcja zawiera:Olej z wątroby rekina 2022 mg w tym – alkiloglicerole 202 mg / 404 mgCynk 3
mg (30% RWS*)Selen 16,4 µg (30% RWS*)Witamina D 25 µg (500% RWS*)*% RWS – Referencyjne Wartości
SpożyciaProducentDOMOWA APTECZKAul. Cieszyńska 26,05-825 Grodzisk Maz.
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