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Moller's Mój Pierwszy Tran Norweski, powyżej 4 tygodnia,
250 ml
 

Cena: 24,29 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

DLACZEGO WARTO PODAWAĆ DZIECIOM TRAN?
Dzieci bez przerwy poznają świat i uczą się wielu rzeczy, a właściwe odżywianie korzystnie wpływa na ich rozwój.
Tran to ważny element codziennej diety dzieci. W Norwegii rekomendowana jest suplementacja witaminy D3, w postaci m.in. tranu, już
od 4. tygodnia życia.
Tran (olej z wątroby z dorsza) zawiera zarówno witaminę D3, jak i kwasy omega-3.
DZIAŁANIE SKŁADNIKÓW
Ma najwięcej omega-3 (1 200 mg)

wspiera prawidłowy rozwój wzroku u niemowląt do 12. m. ż. *

wspiera utrzymanie prawidłowego funkcjonowania mózgu Zawiera D3 (400 IU)

wspiera wzrost i rozwój kości

wspomaga układ odpornościowy* przy dziennym spożyciu 100 mg DHA
 przy dziennym spożyciu 250 mg DHA

Składniki:

olej z wątroby dorsza (ryby), naturalny aromat, octan DL-alfa-tokoferolu (witamina E), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli),
cholekalcyferol (witamina D).
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Möller’s Gold Tran Norweski to innowacyjne i unikalne na polskim rynku połączenie, bardzo wysokiej jakości tranu z dorsza, bogatego w
kwasy omega-3 DHA i EPA, z bardzo wysoką zawartością witaminy D3. Witamina D3 zwana jest ""esencją życia"" dzięki ważnym
funkcjom, które pełni w organizmie.
Składniki Möller’s Gold Tran Norweski wspierają zdrowie w szerokim zakresie:
• Dbają o mózg i serce. Kwas omega-3 DHA przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu1 oraz prawidłowego widzenia1.
• Kwasy omega-3 DHA i EPA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca2.
• Pomagają utrzymać zdrowe kości. Witamina D jest ważna dla utrzymania zdrowych kości
i zębów.
• Wspomagają odporność i wzrok. Witaminy D i A wspomagają odporność. Witamina A przyczynia się do prawidłowego widzenia.
*Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA, 2250 mg DHA i EPA.

Produkt przeznaczony dla dorosłych o zwiększonym zapotrzebowaniu na witaminę D.

Sposób użycia/aplikacji:

Zalecana dzienna porcja:
od 2,5 ml do 5 ml
Od 4 tygodnia życia rozpocznij dawkowanie od 2,5 ml.
W ciągu 2-5 miesięcy zwiększ dawkę do 5 ml.
Möller’s Mój Pierwszy Tran Norweski możesz podawać swojemu Maluszkowi bezpośrednio łyżką, mieszając go z mlekiem, wodą,
sokami, przecierami, kaszkami, zupą.

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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