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Mega Tran 60 kaps.AVET PHARM
 

Cena: 14,73 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent/
Dystrybutor

AVET PHARMA SP. Z.O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Jecoris Aselli oleum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Skład zalecanej dziennej porcji: Składnik Zawartość w 2 kapsułkach % ZDS* Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 145,00
mg ** Kwas DHA (dekozaheksaenowy) 64,00 mg ** Kwas EPA (eikozapentaenowy) 61,00 mg ** Witamina A 162 mg 20,26 Witamina D3
1,36 mg 27,20  * ZDS – Zalecane Dzienne Spożycie ** brak ustalonej normy Zalecanego Dziennego Spożycia  2 kapsułki zawierają 540
mg oleju z wątroby dorsza (Gadus morhua)  Składniki: olej z wątroby dorsza oraz składniki kapsułki: żelatyna spożywcza (otoczka),
gliceryna (substancja wiążąca).  Wskazania suplement diety to olej z wątroby dorsza (Gadus morhua), który jest źródłem kwasów
tłuszczowych omega 3 (EPA, DHA) oraz naturalnych witamin A i D3. Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania
prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz do utrzymania prawidłowego widzenia. Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas
dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzenia oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i
fosforu oraz w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu
odpornościowego.  Działanie Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb
życia. Korzystne działanie kwasów omega 3 występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.  
Dawkowanie Dorośli i dzieci powyżej 4. roku życia: 2 kapsułki dziennie, po jedzeniu. Kapsułkę należy popić wodą.  Informacja
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać
zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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