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OEPAROL 60 kapsułek
 

Cena: 22,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Oenotherae semen ol.

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ADAMED 

Pieńków 149 , Czosnów

ILOŚĆ: 60 kapsułek

 

Oeparol - suplement diety - olej z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa) - przeznaczony dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci
powyżej 3 roku życia.

 

ZASTOSOWANIE:

Olej z nasion wiesiołka wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wspomaga utrzymanie prawidłowego funkcjonowania serca i
naczyń krwionośnych, wpływa na przebieg procesów fizjologicznych.

Kwas linolowy wspomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Dorośli i młodzież: 1-2 kapsułki 2 razy dziennie.

Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 kapsułka dziennie.

Zawartość kapsułki wycisnąć na łyżeczkę.

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adniki 1 kapsu?ka 3 kapsu?ki 6 kapsu?ek

Olej z nasion wiesio?ka 510 mg 1530 mg 3060 mg

Nienasycone kwasy

t?uszczowe

w tym:

kwas linolowy (LA)

kwas gamma-

linolenowy (GLA)

min. 389,5 mg

 

min. 347,11 mg

min. 42,39 mg

min. 1168,5 mg

 

1041,33 mg

min. 127,17 mg

min. 2337 mg

 

2082,66 mg

min. 254,34 mg

SKŁAD:

olej z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa), żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć - sorbitol, glicerol.

 

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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