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Doppelherz aktiv Tran na odporność, 120 kapsułek
 

Cena: 17,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Doppelherz aktiv Tran na odporność, suplement diety w postaci kapsułek bezzapachowych. Tran z dorsza atlantyckiego (olej
wątłuszowy) jest źródłem naturalnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A+D) oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych typu
omega-3. Witaminy A i D mają wpływ na wzmocnienie układu odpornościowego, a witamina D również na przyswajanie wapnia.
Witamina A jest niezbędna dla utrzymania prawidłowego stanu skóry i nabłonka, w tym nabłonka dróg oddechowych, co umożliwia
zachowanie ochronnej bariery przed wirusami i bakteriami. Witamina D wspomaga zachowanie naturalnej odporności organizmu i
wspomaga odpowiedź układu immunologicznego. Ponadto witamina D zwiększa wchłanianie wapnia i mineralizację kości, co ma
szczególne znaczenie w okresie szybkiego wzrostu u dzieci oraz dla wzmocnienia kości u osób po 50. Kwasy tłuszczowe typu omega-3
są niezbędne w diecie i zalecane w codziennym spożyciu.

Zastosowanie
Dla dzieci i dorosłych:

Dla poprawy kondycji skóry,
Przy obniżonej odporności,
W celu wzmocnienia kości u dzieci i osób starszych.

Zalecane spożycie

Dorośli: 2 kapsułki 2 razy dziennie po posiłku.
Dzieci (od 6 lat): 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Dla uzyskania odpowiedniego efektu należy stosować przez okres 2-3 miesięcy, po czym zrobić 2 miesięczną przerwę.

Skład
Olej z wątroby dorsza (o naturalnej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witamin A i D), żelatyna, substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/doppelherz-aktiv-tran-na-odpornosc-120-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

2 kapsułki zawierają: Tran z dorsza 1200 mg, kwasy DHA+EPA 240 mg, Witamina A (retinol) 480 µg (60%)*, Witamina D 3,4 µg (68%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci,
W temperaturze do 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kobiety w ciąży powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania u małych dzieci (poniżej 6 r.ż.) z uwagi na ryzyko zadławienia.
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi znaczne dawki witamin A.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.
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