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ImmunoTran 60kaps.Rodzina Zdrowia
 

Cena: 9,88 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SILESIAN PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

IMMUNOTRAN

Rodzina Zdrowia

suplement diety

60 kapsułek

Rodzina Zdrowia ImmunoTran to suplement diety, którego głównym składnikiem jest olej z wątroby dorsza będący źródłem witamin D i
A oraz kwasów tłuszczowych Omega-3: EPA i DHA.

  Zawarte w produkcie witaminy D i A przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a witamina D
dodatkowo pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
  Rodzina Zdrowia ImmunoTran polecany jest dla całej rodziny m.in. w okresach obniżonej odporności oraz dla dzieci w okresie
intensywnego wzrostu.
  Witaminy D i A przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dodatkowo witamina A pomaga w
utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz zachowaniu zdrowej skóry.
  Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz zdrowych zębów i kości, a także w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni.
  Dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży i dorosłych

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące
piersią, przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem

Stosowanie
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:

Dorośli:

1 kapsułka 3 razy dziennie.

Dzieci od 3 roku życia

: 1 kapsułka 2 razy dziennie.

Dzieciom i osobom starszym zaleca się wyciśnięcie zawartości kapsułki na łyżeczkę.

Składniki

olej z wątroby dorsza

zawierający 8% EPA (kwas eikozapentaenowy), 9% DHA (kwas dokozaheksaenowy), retinol (witamina A), cholekalcyferol (witamina D);
żelatyna wołowa; substancja wiążąca: glicerol

Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji (zawartość w 2 kapsułkach):

  Olej z wątroby dorsza - 800 mg*, w tym:
  Kwasy Omega-3:
  Kwas eikozapentaenowy (EPA) - 64 mg*
  Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 72 mg*
  Witamina A - 240 µg ER* (30% RWS)
  Witamina D - 2 µg (40% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia

RWS – Referencyjne wartości spożycia

* ER – Ekwiwalentu retinolu

Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji (zawartość w 3 kapsułkach):

  Olej z wątroby dorsza - 1200 mg*, w tym:
  Kwasy Omega-3:
  Kwas eikozapentaenowy (EPA) - 96 mg*
  Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 108 mg*
  Witamina A - 360 µg ER* (45% RWS)
  Witamina D - 3 µg (60% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia

RWS – Referencyjne wartości spożycia

* ER – Ekwiwalentu retinolu

Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

Silesian Pharma Sp. z o.o.
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ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Informacje dodatkowe

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
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