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SOLGAR, Tran Super Kompleks, 60 kapsułek
 

Cena: 63,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

SOLGAR, Tran Super Kompleks, 60 kapsułek

Tran Super kompleks to produkt wyjątkowy. Można by rzec w 100% pełnomorska receptura. Zawiera on aktywny biologicznie tran w
naturalnej postaci zawierający witaminę A i D3, jest też źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy Omega 3
EPA i DHA. Pełną siłę działania i wysoką potencję produkt zawdzięcza obecności w swoim składzie koncentratów olejów rybich
pochodzących z sardynek, sardeli, makreli i oleju z tuńczyka, które dodatkowo zawierają również witaminę A i D3.

Teraz odpowiedź na pytanie - czy jest coś lepszego niż tran? Brzmi: TAK. Super tran!

SKŁAD:
Jedna (1) kapsułka żelowa zawiera:
Kwas eikozapentaenowy (EPA)............................................................................202 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA).........................................................................185 mg
Witamina A (palmitynian retinylu)..........906 mcg RE (ekwiwalent retinolu) (3021 IU)
Witamina D (cholekalcyferol)................................................................25 mcg (1020 IU)

Źródło:
Tran......................................................................................................................1250 mg

w tym:
kwas eikozapentaenowy (EPA).............................................................................130 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)..........................................................................119 mg
witamina A (palmitynian retinylu)..........375 mcg RE (ekwiwalent retinolu) (1250 IU)
witamina D3 (cholekalcyferol)..................................................................3 mcg (125 IU)
Koncentrat ryb morskich (sardynki, sardela, makrela)....................................180 mg
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w tym:
kwas eikozapentaenowy (EPA).............................................................................68 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)..........................................................................29 mg
Koncentrat kwasu dokozaheksaenowego (z tuńczyka).....................................79 mg

w tym:
kwas eikozapentaenowy (EPA)...............................................................................4 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)..........................................................................37 mg
Witamina A (palmitynian retinylu).............531 mcg (ekwiwalent retinolu) (1771 IU)
Witamina D3 (cholekalcyferol).............................................................22 mcg (895 IU)

DAWKOWANIE:
1 kapsułka dziennie

OPAKOWANIE:
60 kapsułek

ZAPEWNIA KURACJĘ:
60 dni

INFORMACJE DODATKOWE:
Naturalne substancje pomocnicze:
Otoczka kapsułki żelowej (żelatyna, glicerol roślinny)
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