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Moller's Mój Pierwszy Tran, tran norweski, powyżej 4
tygodnia życia, 250 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

Moller's Mój Pierwszy Tran Norweski

-250ml
Möller’s Mój Pierwszy Tran Norweski to jedyny w Polsce

najwyższej jakości tran już od 4. tygodnia życia.

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 Norwegi rekomendowana jest suplementacja witaminy D, w postaci m.in tranu, już od
4 tygodnia życia.

Tran (olej z wątroby dorsza) zawiera zarówno witaminę D, jak i kwasy omega-3.

Witamina D wspiera właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Kwas Omega-3 DHA wspiera prawidłowy rozwój wzroku i niemowląt do 12 miesiąca życia.

Kwas DHA wspiera utrzymanie prawidłowego funkcjonowanie mózgu i prawidłowego widzenia.
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Zalecane dzienna porcja: od 2,5ml do 5ml

Zalecane jest stopniowe wprowadzanie tranu od 2,5ml do 5ml w ciągu pierwszych 6 miesięcy po urodzeniu.

Od 4 tygodnia rozpocznij dawkowanie od 2,5ml. W ciągu 2-5 miesięcy zwiększ dawkę do 5ml.

Składniki w 2,5ml:

Kwasy tłuszczowe omega-3 - 0,6g

w tym:

kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 0,3g
kwas eikozapentaenowy (EPA) - 0,2g
Witamina A - 125µg
Witamina D - 5µg (200 IU)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przyjmowanie innych preparatów z witaminami A i D przez kobiety w ciąży i dzieci należy skonsultować z lekarzem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 miesiące.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Od 165 lat!Tran Möller’s to oryginalny tran norweski znany i ceniony już od ponad 165 lat. Jest on naturalnym, bogatym źródłem kwasów
omega-3 oraz witaminy D3. Tran Möller’s to najwyższej świeżości olej z wątroby dorsza Skrei, poławianego u wybrzeży Norwegii, w
najczystszych wodach arktycznych archipelagów Lofoten i Vesteralen. Zaawansowany technologicznie proces produkcji i restrykcyjne
kontrole jakości na każdym etapie powstawania produktu sprawiają, że tran Möller’s wyróżnia doskonała jakość, czystość oraz smak.

W Norwegii, skąd pochodzi Möller’s, Ministerstwo Zdrowia zaleca stosowanie tranu codziennie wszystkim osobom, począwszy od
czwartego tygodnia życia!

*Źródło: Ipsos, Millward Brown; użytkowniczki Tranów i omega-3, mające dzieci
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