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Mollers Mój Pierwszy Tran Norweski 250ml
 

Cena: 47,64 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Orkla Care

Postać płyn

Substancja
czynna

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

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, niemowlęta, od 4 tygodnia życia

Opis produktu
 

Möller’s Mój Pierwszy Tran Norweski to jedyny w Polsce najwyższej jakości tran już od 4. tygodnia życia.

Ma najwięcej omega-3 (1200 mg)wspiera prawidłowy rozwój wzroku u niemowląt do 12. miesiąca życia(1) oraz korzystnie
wpływa na mózg i prawidłowe widzenie(2).
Zawiera D3, która przyczynia się do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci oraz wspiera układ odpornościowy.
Jedyny tran w Polsce z certyfikatem MSC(certyfikat zrównoważonego rybołówstwa).

Przy dziennym spożyciu: (1)100 mg DHA i EPA, (2)250 mg DHA

Właściwości składników

DHA i EPA wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mózgu oraz wspomagają prawidłowy rozwój wzroku u niemowląt.
Witamina D wspiera wzrost i rozwój kości oraz wspiera układ odpornościowy.

5ml zawiera:

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

Witamina A - 250 µg (31%*)
Witamina D - 10 µg (200%*)
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* % referencyjnej wartości spożycia.

Zalecane dzienne spożycie

Dzieci od 4 tygodnia życia: 2,5 ml. W ciągu 2-5 miesięcy zwiększyć dawkę do 5 ml.

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
Radzymin
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