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Vitter Tran z dorsza islandzkiego, z witaminami i omega-3, 60
kapsułek
 

Cena: 8,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu
 

VITTER BLUE TRAN Z DORSZA ISLANDZKIEGO - 60 TABLETEK
Właściwości składników:

Suplement diety zawiera olej z wątroby dorsza islandzkiego, który jest bogatym źródłem witamin A i D oraz nienasyconych kwasów
tłuszczowych EPA i DHA należących do grupy kwasów Omega-3.

Witaminy A i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

 Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu skóry, błon śluzowych oraz wzroku.

Witamina D wspiera prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu, pomaga utrzymać zdrowe kości i zęby oraz wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Skład:

Substancja wiążąca: sorbitole; ekstrakt z morwy białej; substancja wypełniająca: celuloza; skrobia kukurydziana; stabilizator: fosforany
wapnia; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Olej z wątroby dorsza; składniki otoczki: żelatyna
wołowa, substancja podtrzymująca wilgoć: glicerol; woda.
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1 kapsułka zawiera:

 Olej z wątroby dorsza 550mg,

Kwasy tłuszczowe Omega-3:

w tym:

EPA - kwas eikozapentaenowy 44mg,

 DHA - kwas dokozaheksaenowy 49,5mg,

Witamina A (palmitynian retinylu) 800mg (100%)*,

Witamina D (cholekalcyferol) 5mcg (100%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli 1 kapsułka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim. Należy popić co najmniej 0,5 szklanki wody.

Uwagi:

Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego stylu
życia.

Chronić przed światłem i wilgocią.

W celu ochrony produktu przed wilgocią w opakowaniu umieszczono pochłaniacz wilgoci (niewielka prostokątna torebka), który
powinien pozostać w pojemniku. Pochłaniacz nie jest przeznaczony do spożycia.

Producent: Diagnosis S.A., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok.
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