
Sanostol
®
 Tran 

Suplement diety 

Owocowy smak 

230 ml 

 

Pomaga dbać o zdrowie w okresie jesienno-zimowym 

 

Witaminy D i A wspierają odporność 

DHA wspomaga pracę mózgu 

Witamina D dba o zdrowe kości i zęby 

 

Sanostol
®
 Tran zawiera olej z dorsza, będący naturalnym źródłem nienasyconych kwasów 

tłuszczowych omega-3 oraz witamin A i D.  

 

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy A i D uczestniczą w wielu 

procesach metabolicznych zachodzących w organizmie. 

 

Zawarty w Sanostol
®
 Tran kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego 

funkcjonowania mózgu. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg 

DHA dziennie. 

Witaminy A oraz D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

Dodatkowo witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, ponieważ zwiększa 

wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. Szczególnie ważna jest dla prawidłowego 

wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Wspomaga także prawidłowe funkcjonowanie mięśni.  

 

 

Składniki: tran (olej z wątroby dorsza i ryb dorszowatych oraz olej z ryb dorszowatych) 

zawierający kwasy tłuszczowe omega-3, witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A 

(palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol), aromat. 

 

 

Zalecane spożycie: dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 5 ml raz dziennie.  

 

Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia (5 ml) 

Kwasy tłuszczowe omega-3: 

- kwas dokozaheksaenowy (DHA) 

- kwas eikozapentaenowy (EPA) 

0,9 g 

0,4 g 

0,3 g 

Witamina D 10 µg (200%*) 

Witamina A 250 µg (136 µg ekwiwalentu retinolu) (31%*) 

Witamina E 2 mg (2 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) (17%*) 

*% zalecanego dziennego spożycia  

 

Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować 

w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Suplement diety nie może 

być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i 

stosowanie zrównoważonej, zróżnicowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu 

zdrowia. 

 

Warunki przechowywania:  

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.  



Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 miesiące.  

Chronić przed działaniem promieni słonecznych. 

 

 

Producent 

Takeda Pharma Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 146 A 

02-305 Warszawa 

 

 

 

 

 


