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Gal, Tran z olejem wiesiołkowym, 60 kapsułek
 

Cena: 9,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps. (blist.)

Postać kaps.

Producent SPEC.PRZED.ROL.-PROD. GAL S.C.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Gal, Tran z olejem wiesiołkowym, 60 kapsułek

GAL Tran z olejem wiesiołkowym Suplement diety. Zawiera olej z wątroby dorsza, zimnotłoczony olej z nasion wiesiołka oraz witaminę E.

Skład:
1 kaps. zawiera 175 mg tranu z wątroby dorsza oraz 175 mg tłoczonego na zimno oleju z nasion wiesiołka (w tym 175 j.m. witaminy A,
17,5 j.m. witaminy D, 4% kwasu g-linolenowego, 30% kwasu cis-linolowego oraz 3,5 mg witaminy E).

Działanie:
Preparat zawiera tran bogaty w łatwo przyswajalne witaminy A i D, olej z nasion wiesiołka oraz witaminę E. Witaminy warunkują
prawidłową czynność organizmu, zwłaszcza w okresie wzrostu i wzmożonego zapotrzebowania. Tran zawiera ponadto nienasycone
kwasy tłuszczowe (DHA i EPA), odpowiedzialne za syntezę substancji biologicznie aktywnych (prostaglandyny, prostacykliny,
tromboksany, leukotrieny) oraz obniżające stężenie cholesterolu we krwi. Olej z nasion wiesiołka zawiera kwasy g-linolenowy oraz cis-
linolowy warunkujące prawidłową czynność układu krążenia.

Wskazania:
Niedobór witaminy A i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Wspomagająco w leczeniu wyprysku atopowego.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Dzieci poniżej 6 r.ż.

Środki ostrożności:
Preparat może przedłużać czas krzepnięcia krwi.

Ciąża i okres karmienia piersią:
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W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko
dla płodu lub karmionego dziecka.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Należy chronić przed działaniem
wilgoci i światła słonecznego. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej.

Sposób użycia:
Doustnie. Dorośli: 2 kaps. 2 razy dziennie. Dzieci od 6 r.ż.: 1 kaps. 2 razy dziennie. Kaps. przyjmować podczas posiłków.
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