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Doppelherz aktiv Tran na odporność kaps. 1
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 120 kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz aktiv Tran na odporność, kapsułki, 120 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Tran na odporność - suplement diety przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych.

Składniki
Olej z wątroby dorsza (o naturalnej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witamin A i D3), żelatyna, substancja utrzymują
wilgoć: glicerol.

Składniki 4 kapsułki/ % RWS*
Tran z dorsza,1200 mg
w tym:
kwasy DHA + EPA 240 mg
witamina A 480 µg/ 60%
witamina D 3,4 µg/ 68%

*% RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Nie zawiera laktozy ani glutenu.

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Masa netto
54 g

Właściwości składników
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 Witaminy A i D wspomagają wzmocnić układ odpornościowy.

Witamina D wspomaga przyswajać wapń, dodatkowo wspomaga zachować naturalną odporność organizmu oraz wspiera odpowiedź
układu immunologicznego.

Witamina A wspomaga utrzymać prawidłowy stan skóry i nabłonka.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 2 kapsułki 2 razy dziennie po posiłku.

Dzieci od 6 roku życia: 1 kapsułka 2 razy dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Kobiety w ciąży powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania u małych dzieci (poniżej 6 roku życia) z uwagi na ryzyko zadławienia.
Nie stosować łącznie z innymi preparatami z witaminami A lub D oraz z niektórymi antybiotykami.
Nie zaleca się stosowania w okresach opalania się.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić od wilgoci i światła.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg
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