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OMEGAMED Optima Start 30 kapsułek
 

Cena: 57,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT:Polski Lek SA

Ul Chopina 10 Wadowice

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Omegamed Optima START - suplement diety. Produkt przeznaczony dla kobiet planujących ciążę oraz w pierwszych miesiącach ciąży.

 

ZASTOSOWANIE:

Omegamed Optima START zawiera unikalne, opatentowane formy składników:

DHA z alg (Life's DHA®) oraz złożone źródło folianów (ActiFolin®). Dzięki temu preparat zapewnia doskonałą jakość i wysoką
przyswajalność składników aktywnych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Dorośli: 1 kapsułka.

Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku.

Zawartość składników w porcji dziennej:

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

ActiFolin®:

kwas foliowy forma

aktywna

kwas foliowy (kwas

pteroilomonoglutaminowy

)

 

400 µg

 

400 µg

 

 

200%

 

200%

Jod 200 µg 133%

Witamina D 50 µg (2000 j.m.) 1000%

DHA 200 mg ---

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

 

SKŁAD:

olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozaheksaenowy Life’s DHA®) [olej z alg; olej słonecznikowy
wysokooleinowy; przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego]; substancja
zagęszczająca mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; emulgator: lecytyny; cholekalcyferol (witamina D); sól glukozaminowa kwasu
(6S)-5-metylotetrahydrofoliowego (kwas foliowy aktywna forma); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); jodan potasu (jod),
żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

 

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. 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

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



 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

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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