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Aliness olej z nasion wiesiołka 1000 mg x 90 kaps
Cena: 29,90 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

90 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

MEDICALINE

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Składniki
Olej z wiesiołka dwuletniego tłoczony na zimno zawierający: 85% kwas linolowy (LA), 9% GLA (kwas gamma-linolenowy), witamina E
(octan D-alfa-tokoferylu), otoczka kapsułki: żelatyna wołowa, substancja wiążąca: glicerol, woda.
1 kapsułka zawiera:
Olej z wiesiołka tłoczony na zimno 1000 mg*
W tym:
9% kwas gamma-linolenowy (GLA) 90 mg*
85% kwas linolowy (LA) 850 mg*
Naturalne źródło witaminy E 22,5 mg/30,5 IU (187,5%RWS)
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
* - Brak Referencyjnej Wartości Spożycia
Masa netto
90 kapsułek miękkich (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Uzupełnienie codziennej diety w Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe z rodziny Omega-6, a szczególnie w kwas gammalinolenowy (GLA).
Olej z wiesiołka pomaga uzupełnić dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (Omega-6).
Olej z wiesiołka uzyskiwany jest z nasion wiesiołka dwuletniego tłoczonego metodą na zimno. Zawiera on wysoką
zawartością tłuszczów nienasyconych, w tym tłuszczów wielonienasyconych, do których należą kwasy omega-6: kwas
linolowy (LA) oraz kwas gamma-linolenowy
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Zawarty w produkcie kwas linolowy (LA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Produkt
zawiera wysoką zawartość kwasu gamma-linolenowy (GLA) oraz naturalnie występującą witaminę E.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 do 2 kapsułek dziennie popijając wodą.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew
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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