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GAL TRAN ODPORNOŚĆ DHA EPA OMEGA-3 WIT D 150
KAPS
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SPEC.PRZED.ROL.-PROD. GAL S.C.

Opis produktu
 

GAL TRAN 500 MG - 150 KAPSUŁEK
NATURALNE WITAMINY A I D ORAZ KWASY OMEGA-3

Składniki:

Olej z wątroby dorsza, żelatyna pochodzenia zwierzęcego, substancja wiążąca (glicerol).

Zawartość składników na zalecaną dzienną porcję 6 kaps RWS *:

Olej z wątroby dorsza: 2,100 g

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone - 0,828 g

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone - 0,774 g

w tym:

Omega-3 - 0, 696 g

Kwas DHA (dokozaheksaenowy) - 0,231 g

Kwas EPA (eikozapentaenowy) - 0,189 g
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Omega-6 - 0,078 g

Kwasy tłuszczowe nasycone - 0,498 g

Witamina A (ekwiwalent retinolu) - 630 µg, 79%

Witamina D - 5,4 µg, 108%

Przeznaczenie:

Preparat przeznaczony jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki zawarte w oleju z wątroby dorsza - witaminę A oraz
Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe z rodziny Omega-3, w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) i eikozapentaenowy (EPA).

Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witaminy A i D
pomagają także w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia oraz do utrzymania prawidłowego
funkcjonowania mózgu, korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

Kwas eikozapentaenowy (EPA) wraz z kwasem dokozaheksaenowym (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania
serca, korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.

Sposób użycia:

3 razy dziennie po 2 kapsułki podczas posiłków.

Informacja dla kobiet w ciąży:

Spożywanie kwasu dokozaheksaenowego DHA) przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu i oczu płodu i niemowląt karmionych
piersią.

Uwagi:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia
zdrowego trybu życia.

W przypadku kobiet w ciąży i dzieci stosowanie w tym samym czasie Tranu oraz innych preparatów zawierających witaminy A i
D powinno być skonsultowane z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25oC w suchym miejscu. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent: Gal, Krótka 4, Poznań.
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