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SOLGAR TRAN DORSZOWY 100 Kapsułek
 

Cena: 37,02 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR TRAN DORSZOWY 100KAPS.

**Opis produktu:**

Każda kapsułka zawiera standaryzowany tran z dorsza norweskiego. Niespotykana staranność produkcji i standaryzacji sprawiają, że 1
kapsułka dziennie zapewnia odpowiednią dawkę witamin A i D. Postać kapsułki gwarantuje, iż w okresie zażywania tran nie będzie się
utleniał (co ma miejsce w przypadku tranu w płynie), a szklane ciemne opakowanie gwarantuje odporność na zmiany temperatury i
światło, co wiąże się z zachowaniem 100% pełnej stabilności składników.
**Składniki:**

Tran; otoczka kapusłki: żelatyna, glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego), witamina A z tranu dorszowego,
witamina D z tranu dorszowego.

**Działanie:**

Okres rozwoju dzieci i młodzieży, pobudzanie układu immunologicznego, poprawa kondycji psychicznej i umysłowej, poprawa
odporności, profilaktyka krzywicy, osteoporozy, profilaktyka niedoboru witaminy A (skóra - trądzik, łuszczyca), profilaktyka niedoboru
witaminy A (tkanka nabłonkowa oczu, układ oddechowy i pokarmowy oraz gruczołów).

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie.
**Wielkość opakowania:**

100 tkapsułek
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**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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