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Omega Cardio+czosnek 60 kapsułek
 

Cena: 50,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent HOLBEX SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT:  NUTROPHARMA Sp. z o.o.

ul. Jedności 10a

05-506 Lesznowola

ILOŚĆ: 60 kapsułek

 

Suplement diety OmegaCardio® zawiera specjalnie skomponowaną formułę składników czynnych: kwasy omega-3 (EPA i DHA),
bezzapachowy czosnek i ekstrakt z winogron (resweratrol).

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony jest dla wszystkich osób dbających o swoje serce i układ krążenia. 

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Dorośli: 1-3 kapsułki dziennie podczas posiłku, popijając niewielką ilością wody.

Sk?adnik 1 kapsu?ka 3 kapsulki

Olej rybi (mg) w tym: 1000* 3000*

- EPA (kwas
eikozapentaenowy) (mg)

180* 540*

- DHA(kwas
dokozaheksaenowy) (mg)

120* 360*

Wyci?g z czosnku
bezzapachowy (mg)

50*** 150****

Resweratrol (mg) 10* 30*

Witamina E (D-alfa-tokoferol)
(mg)

6,6*****55%** 19,8*****165%**

* Zalecane dzienne spo?ycie nie zosta?o okre?lone; ** Procent zalecanego dziennego

spo?ycia; *** Ekwiwalent 5000 mg (5 g) ?wie?ego czosnku; **** Ekwiwalent 15000 mg

(15 g) ?wie?ego czosnku, ***** Ekwiwalent alfa-tokoferolu

 

SKŁAD:

Olej rybi (z sardynek, anchois), żelatyna, monostearynian glicerolu (emulgator), bezzapachowy ekstrakt z czosnku, lecytyna sojowa
(emulgator), witamina E (D-alfa-tokoferol), resweratrol, tlenek żelaza czerwony (barwnik), tlenek żelaza żółty (barwnik).

 

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.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

