
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Mollers Gold tran norweski o aromacie cytrynowym 250ml
 

Cena: 32,58 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Orkla Care

Postać płyn

Substancja
czynna

kwasy Omega-3 (DHA), kwasy Omega-3
(EPA), witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Möller’s Gold Tran Norweski – przełomowy tran na polskim rynku. Jako jedyny tran łączy w sobie dzienną, tak wysoką dawkę witaminy
D3 oraz kwasów omega-3. Möller’s Gold zawiera 2000 IU witaminy D3 i 1200 mg kwasów omega-3.

Kwas omega-3 DHA przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu(1) oraz prawidłowego widzenia(1). Kwasy omega-3 DHA i EPA
przyczyniają się do prawidłowej pracy serca(2).

Witamina D jest ważna dla utrzymania zdrowych kości i zębów oraz wspomaga odporność.

Przy dziennym spożyciu: (1) 250 mg DHA, (2) 250 mg DHA i EPA

(1) Przy dziennym spożyciu: 1 250 mg DHA,
(2) przy dziennym spożyciu 2 250 mg DHA i EPA

Zastosowanie:

suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie:

dorośli: 5ml.

Składniki:
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olej z wątroby dorsza (ryby), naturalny aromat, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), przeciwutleniacz (mieszanina toferoli),
cholekalcyferol (witamina D).

Skład w 5ml płynu:

Kwasy tłuszczowe omega-3 - 1,2 g, w tym:
kwas eikozapentaenowy (EPA) - 0,4 g
kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 0,6 g

Witamina D - 50 µg = 2000 IU (1000%*)
Witamina A - 250 µg (31%*)
Witamina E - 10 mg (25%*)

 * % referencyjnej wartości spożycia

Ważne wskazówki:

Po otwarciu butelkę przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 miesiące.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Orkla Care S.A.
ul. Polna 21
05-250 Radzymin
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