ODPORNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA:

Suplement diety

• Standaryzacja każdej kapsułki posiada
375 μg witaminy A (ekwiwalent retinolu)
i 3,4 μg witaminy D.

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA:

SOLGAR®

• Poddany procesowi usuwania
zanieczyszczeń z wykorzystaniem
destylacji cząsteczkowej.

100 KAPSUŁEK
P940

OŚWIADCZENIA
ZDROWOTNE:
SPOSÓB UŻYCIA:
Osoby dorosłe 1 kapsułka
dziennie, najlepiej w
trakcie posiłku lub
według wskazań lekarza.

PSZENICY PRODUKTÓW
MLECZNYCH

• Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia
(1 kapsułka) zawiera:
Tran dorszowy

%RWS*

Witamina A (z tranu dorszowego,
palmitynian retinylu)

375 μg RE**
(1250 IU)

47

Witamina D (z tranu dorszowego,
cholekalcyferol)

3,4 μg
(135 IU)

68

• Wsparcie odporności.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

• Zdrowie skóry.

**ekwiwalent retinolu

• Funkcjonowanie mięśni.

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające
leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym,
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

• Dla osób, które chcą wspomóc funkcje
mózgu i wzroku.

• Witaminy A i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.
• Witamina A pomaga zachować zdrową skórę.
• Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

462 mg

Żelatyna (wołowa), substancja glazurująca: glicerol (roślinny).

DLA KOGO:

NIE ZAWIERA:

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

Składniki:

• Prawidłowe widzenie.

• Zdrowie kości.

PRODUKT
BEZGLUTENOWY.

TRAN DORSZOWY

• Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w
prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu.

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie
jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy
tryb życia są ważne.

• Dla osób, które szukają wsparcia
odporności.
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• Dla osób, którym zależy na
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

0 D

CUKRÓW,
DROŻDŻY
SOLI, SKROBI

oraz substancji słodzących, sztucznych
substancji przedłużających trwałość,
aromatów, barwników.

• Dla osób, które chcą zadbać o skórę.

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:
• Oliwka europejska wyciąg z liści
• Witamina C 500 mg do ssania s. pomarańczowy
• Cynk chelat

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.

ODPORNOŚĆ

TRAN DORSZOWY

