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Aliness Fish Omega 3 180/120 mg x 90 kaps
 

Cena: 25,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybiz sardeli europejskiej (18% EPA / 12% DHA), witamina E (DL-alfa-tokoferol); składniki otoczki: żelatyna wołowa, substancja
wiążąca: glicerol

1 kapsułka zawiera:
Olej rybi (z sardeli europejskiej) - 1000 mg*, w tym:
EPA - 180 mg*
DHA - 120 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
90 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Aliness Fish Omega-3 Forte to źródło naturalnych kwasów omega-3, pozyskiwanych sardeli europejskiej.

Każda kapsułka Fish Omega-3 Forte dostarcza 750 mg niezbędnych kwasów omega-3, w tym 500 mg EPA oraz 250 mg DHA.
DHA i EPA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca
DHA pomaga utrzymać prawidłowe widzenie
DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji mózgu

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka, dwa razy dziennie. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłków.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

Ważne informacje
Zawiera substancję alergiczną – ryba.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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