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Omega 3-6-9 WALMARK *60
 

Cena: 38,28 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: WALMARK Sp z o.o ul.Teatralna 9

41-200 Sosnowiec

Polska

ILOŚĆ: 60 kapsułek

 

Suplement diety zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) pozyskiwane z różnych naturalnych źródeł – ryb, siemienia
lnianego i oleju ogórecznika.

 

ZASTOSOWANIE:

Do grupy kwasów omega-3 należą kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA), odpowiedzialne za utrzymanie
prawidłowych funkcji serca. Ponadto DHA przyczynia się do zachowania sprawności umysłu i prawidłowego funkcjonowania narządu
wzroku jak najdłużej. Należący do grupy omega-6 kwas gamma-linolowy (GLA) jest pozyskiwany z oleju z lnu i przyczynia się do
utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

EPA i DHA pomagają utrzymać prawidłowe funkcjonowanie serca,
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DHA jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku oraz wspiera pracę mózgu,

Kwas linolowy ułatwia utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka dziennie.

 

Sk?adniki 1 kapsu?ka

Omega-3-nienasycone kwasy t?uszczowe:
18% EPA, 12% DHA

166,7 mg

Olej lniany 166,7 mg

Olej z ogórecznika 20% GLA 166,7 mg

 

SKŁAD:

olej z ryb, olej lniany, olej z ogórecznika, żelatyna, gliceryna (substancja glazurująca), mieszanka tokoferoli, olej sojowy

 

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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