
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Omega-3 duopak 1g 120kaps (2x60)
 

Cena: 24,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 120 kaps. (2 x 60 kaps)

Postać kaps.

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety
PRODUCENT: NORDFARM
ILOŚĆ: 2 x 60 kapsułek

Omega-3

ZASTOSOWANIE:

Omega-3 to suplement diety, będący źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych głównie kwasu dokozaheksaenowego
(DHA) oraz kwasu eikozapentaenowego (EPA). Badania naukowe dowodzą, że spożywanie w diecie kwasów tłuszczowych omega-3
wykazuje korzystny wpływ na pracę serca*. Nienasycone kwasy tłuszczowe są również ważnym składnikiem budulcowym kory
mózgowej i siatkówki oka. Dodatkowo witamina E wykazuje działanie antyoksydacyjne.
* Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 250 mg EPA i DHA dziennie.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 2 kapsułki raz dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

Zalecana porcja dzienna zawiera (2 kapsułki):
DHA (kwas dokozaheksaenowy): 200 mg
EPA (kwas eikozapentaenowy): 320 mg
witamina E: 6,72 mg (56% referencyjnej wartości spożycia)

Pamiętaj, że zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie
dobrej kondycji.
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olej z ryb 995 mg, żelatyna, emulgator - glicerol, woda oczyszczona, octan dl-alfa-tokoferylu (witamina E) 5 mg

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.

Opakowanie produktu może się różnić od produktu wysyłanego, jednakże zawartość i specyfikacja zostają takie same.
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