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Doppelherz aktiv Tran na odporność 120kapsułek
 

Cena: 17,64 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Tran na odporność, 120 kapsułek

Tran z dorsza atlantyckiego (olej wątłuszowy) jest źródłem naturalnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A + D) oraz niezbędnych
kwasów tłuszczowych typu Omega-3. Witaminy A i D mają wpływ na wzmocnienie układu odpornościowego, a witamina D na
przyswajanie wapnia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli: 2 kapsułki 2 razy dziennie po posiłku. Dzieci (od 6 lat): 1 kapsułka 2 razy dziennie. Dla uzyskania
odpowiedniego efektu należy stosować przez okres 2-3 miesięcy, po czym zrobić 2-3-miesięczną przerwę.

Składniki: olej z wątroby dorsza (o naturalnej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witamin A i D3), żelatyna, substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol.

2 kapsułki zawierają: 600mg tranu z dorsza (w tym: 120mg kwasów Omega-3, 240mcg witaminy A (30%) *; 1,7mcg witaminy D (34%)*).

4 kapsułki zawierają: 1200mg tranu z dorsza (w tym: 240mg kwasów Omega-3, 480mcg witaminy A (60%)*; 3,4mcg witaminy D (68%)*).

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie zaleca się stosowania u małych dzieci (poniżej 6 r.ż.) z uwagi na ryzyko zadławienia. Nie stosować jednocześnie
z innymi preparatami zawierającymi znaczne dawki witamin A i D oraz z niektórymi antybiotykami. Nie zaleca się stosowania w
okresach opalania się.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/doppelherz-aktiv-tran-na-odpornosc-120kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (w zastępstwie) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.
Nie zawiera laktozy ani glutenu.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
Kobiety w ciąży powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.

Wytwórca:
Queisser Pharma,
Schleswiger Str. 74,
24941 Flensburg,
Niemcy.
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