
STERKE SAKER SIDEN 1854



Produkt Omega-3
Geléfisker

Tran Naturell, Sitron, 
frukt og eple

Trankaplser Konsentrert 
Omega-3 kapsler

Total

Format/ antall Tygge: 45 stk

Dosering*

Kan brukes av Voksne og barn 
over 3 år

Spesielt 
egnet for

Innhold Omega-3 og 
vitamin D

Egenskaper

*anbefalt dagsdose bør ikke overskrides

Voksne og barn over 
3 år:
2 geléfisker daglig

For barn fra 3 år og de 
som ikke ønsker 
flytende eller kapsler

Möller’s Trankapsler er utviklet 
fra villfanget og bærekraftig 
norsk skrei, og tranen har vært 
en del av den norske 
kjernesunnheten siden 1854

Konsentrert Omega-3 med 
den samme unike 
kombinasjonen av naturlig 
omega-3 fra vill fet fisk og 
vitamin A, D og E. 

Et kosttilskudd sammensatt av 
næringssto�er med dokumentert e�ekt, 
som gir et godt tilskudd av omega-3, 
vitaminer og mineraler

Deilig fruktsmak eller 
jordbærsmak– ingen søl 

Flytende: 250 ml

Voksne og barn over 3 år

Omega-3, 10 µg Vitamin D per 
dagsdose, vitamin A og E

Voksne og barn over 3 år: 
5 ml daglig

Barn fra 3 år og voksne

En kombinasjon av naturlige 
omega-3-fettsyrer fra villfanget norsk 
skrei, i tillegg til vitamin A, D og E

Kapsler: 160 stk

Voksne og barn 
over 3 år

2 - 4 kapsler daglig

For de som vil ta tran, 
men som foretrekker 
kapsler

Forpakningen til Möller’s 
trankapsler kommer i 
resirkulert plast for å 
minske miljøbelastningen

Kapsler: 112 stk

Voksne og barn 
fra 3 år

2 kapsler daglig

For de som ønsker en 
enkel måte å få i seg 
omega-3-fettsyrene 
DHA og EPA

Boksen er produsert av 
resirkulert plast

28 dagsdoser

Voksne og barn over 11 år

1 omega-3 kapsel og 
1 multivitamin tablett

For de som ønsker et alt-i-ett produkt. Et 
komplett produkt av omega-3, vitaminer 
og mineraler, og man trenger derfor ikke 
supplere med andre produkter som 
inneholder vitaminer og mineraler. 

En dagsdose består av en omega-3 
kapsel og en multivitamin tablett. For 
enklere å huske dagsdosen, er brettet  
merket med ukedagene. 


