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BioMarine 1140 olej z wąt.rek.60kaps.
 

Cena: 72,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent MARINEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

PRODUCENT: MARINEX

ILOŚĆ:  60 kapsułek

 

Bio Marine 1140, kapsułki, 60 sztuk

żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

naturalny olej z wątroby rekinów tasmańskich

 

 

ZASTOSOWANIE:

BioMarine 1140 przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w niedoborach odporności.

BioMarine® jest jedynym preparatem w Polsce przeznaczonym do odżywiania w leczeniu zaburzeń fizjologicznej budowy i działania
układów odpornościowego, limfatycznego i krwiotwórczego, i ich skutków, w szczególności infekcji, alergii, łuszczycy, nowotworów, RZS,
zawałów, schizofrenii.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to BioMarine 1140 należy stosować u dorosłych (dzieci wg wskazań specjalisty) 

OBRONNIE w ci??kich niedoborach odporno?ci:

w stanach chorobowych i w trakcie

terapii leczniczych, przed, w czasie

i po terapii przeciwnowotworowej

(chemioterapia, radioterapia)

do 3 m-cy:

15 kapsu?ek dziennie

(3 tygodnie),

6 kapsu?ek dziennie

(1 tydzie?)

KORYGUJ?CO w stanach powa?nie obni?onej lub

nadaktywnej odporno?ci np. alergie,

?uszczyca, reumatoidalne zapalenie

stawów, przed, w czasie i po

antybiotykoterapii

6 kapsu?ki dziennie

min. 3 m-ce

PROFILAKTYCZNIE w zapobieganiu niedoborom odporno?ci 2 kapsu?ki dziennie

 

 

Zawartość składników w porcji dziennej:

Warto?? od?ywcza 2 kapsu?ki 100 g produktu
Warto?? energetyczna 100,3 kJ/ 23,6 kcal 3203 kJ/ 765 kcal
Bia?ko – ?elatyna 0,55 g 17,8 g
W?glowodany - glicerol 0,25 g 8,11 g
T?uszcze, w tym: 2,28 g 74 g
- kwasy t?uszczowe nasycone 680 mg 22 g
- kwasy t?uszczowe
jednonienasycone

960 mg 31 g

- NNKT* omega-3 100 mg 3,2 g
alkiloglicerole 480 mg 15,6 g
skwalen 480 mg 15,6 g
Witamina A 188 µg (572 IU, 22,8%**) 6,13 mg
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Witamina D (cholekalcyferol D3) 0,4 µg (16 IU, 8%**) 13 µg

*NNKT- Niezb?dne Nienasycone Kwasy T?uszczowe

** RWS- Referencyjna Warto?? Spo?ycia

SKŁAD:

olej z wątroby 4 gatunków tasmańskich rekinów głebinowych, składniki otoczki: żelatyna (substancja żelująca), glicerol (substancja
utrzymująca wilgoć), woda.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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