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Moller's Forte z tranem, 112 kapsułek
 

Cena: 29,43 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 112 kaps.

Postać kaps.

Producent ORKLA HEALTH SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Kapsułki z tranem
Möller’s Forte z tranem to najważniejsze składniki tranu skoncentrowane w kapsułkach. Stanowi bogate źródło kwasów omega-3 i
witaminy D3.
Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają pracę serca1, a DHA korzystnie wpływa na rozwój mózgu i oczu płodu2 oraz wspomaga
prawidłowy rozwój wzroku u niemowląt do 12 miesiąca życia.
Witamina D3 wspomaga odporność oraz przyczynia się do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA i EPA, 2250 mg DHA"

Składniki:

Skoncentrowany olej z ryb, żelatyna, olej z wątroby dorsza - ryby (tran), glicerol (substancja wiążąca), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina
E), mieszanina tokoferoli (przeciwutleniacz), cholekalcyferol (witamina D).
Witamina D pomaga w utrzymaniu odporności oraz zdrowych kości i zębów.
Kwasy omega-3 przyczyniają się do prawidłowej pracy serca (DHA i EPA)1, mózgu i wspomagają widzenie (DHA)2.

Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA i EPA, 2250mg DHA "

Sposób użycia/aplikacji:

Zalecane spożycie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli i dzieci od 6 lat umiejące połknąć kapsułkę – 2 kapsułki.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietą i prowadzić zdrowy tryb życia
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

ORKLA CARE S.A.
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin
Tel: 22 349 67 00
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