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Olej lniany BUDWIGOWY 500 ml
 

Cena: 24,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety/dietetyczny środek spożywczy

PRODUCENT: Oleofarm Sp. z o.o.

Mokronoska 8

52-407 Wrocław

ILOŚĆ: 500 ml

 

Olej lniany tłoczony na zimno.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Olej lniany LenVitol® polecany jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia i dorosłych w celu uzupełniania w diecie wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych, w tym kwasów omega-3
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci powyżej 3-go roku życia – 5 ml (ok. 1 łyżeczka)

Dorośli – od 30 do 60 ml (ok. 2-4 łyżek stołowych) dziennie w trakcie posiłków.

LenVitol® można spożywać w postaci pasty z chudym białym serem. W tym celu należy zmiksować olej lniany z 12,5 dkg chudego
białego sera z dodatkiem chudego kefiru bądź jogurtu. Olej z serem należy miksować do momentu otrzymania pasty o konsystencji
majonezu. Pastę można podawać na słodko lub słono z dodatkiem warzyw, ziół lub płatków zbożowych.

Korzystne efekty można zaobserwować po 3 miesiącach stosowania suplementu

olej lniany t?oczony na zimno wysokolinolenowy.

Dzienna porcja zawiera: 5 ml

(4,7 g)

30 ml

(28 g)

60 ml

(56 g)

Kwasy t?.

wielonienasycone, w tym

3,4 g 20 g 41 g

omega-3 (kwas alfa-

linolenowy)

2,7 g 16 g 32,5 g

omega-6 (kwas linolowy) 0,7 g 4 g 8,5 g

Kwasy t?.

jednonienasycone

0,8 g 5 g 9,5 g

 

SKŁAD:

olej lniany tłoczony na zimno wysokolinolenowy.

 

Przechowywać w temp. 4-10°C, w szczelnie zamkniętej butelce, z dala od źródeł światła., 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
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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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