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Olej z wiesiołka GAL 150 kaps
 

Cena: 27,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 kaps.

Postać kaps.

Producent SPEC.PRZED.ROL.-PROD. GAL S.C.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j.

ul. Krótka 4, 61-012 Poznań

ILOŚĆ: 150 kapsułek

 

Suplement diety zawierający tłoczony na zimno  olej z nasion wiesiołka.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Olej z Nasion Wiesiołka Tłoczony na Zimno firmy GAL stanowi doskonałe uzupełnienie codziennej diety w wielonienasycone kwasy
tłuszczowe, szczególnie kwasy linolowy LA i gamma-linolenowego GLA.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Zalecana dzienna porcja do spożycia w ciągu dnia: 3 razy dziennie po 2 kapsułki podczas posiłków.

Zawartość składników na zalecaną dzienną porcję produktu

Sk?adniki 2 kapsu?ki 3 kapsu?ki

Kwasy t?uszczowe

wielonienasycone, w tym:

kwas GLA (gamma -

linolenowy)

0,588 g

0,063 g

1,764 g

0,189 g

Kwasy t?uszczowe
jednonienasycone

0,058 g 0,174 g

Kwasy t?uszczowe
nasycone

0,054 g 0,162 g

Bia?ko zawarte w produkcie pochodzi z naturalnych surowców zwierz?cych.

 

SKŁAD:

Zimnotłoczony olej z nasion wiesiołka, żelatyna, glicerol (substancja wiążąca)

 

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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