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Avet herbs Wiesiołek x 60 kaps
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z nasion wiesiołka (Oenothera paradoxa) tłoczony na zimno, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć –glicerol, woda oczyszczona,
octan DL -alfa -tokoferylu, palmitynian retinylu, olej MCT, przeciwutleniacz – DL -alfa-tokoferol.

2 kapsułki zawierają:
Olej z nasion wiesiołka: 1000 mg, w tym:

wielonienasycone kwasy tłuszczowe 790 mg*
kwasy tłuszczowe omega 6: 700 mg*

w tym kwas linolowy: 650 mg*
kwas gamma-linolenowy: 50 mg*

Witamina E 6,00mg (50% RWS)
Witamina A 200μg (25% RWS)

RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
* brak RWS

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Olej z nasion Wiesiołka:

pomaga zachować zdrową skórę
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
wspomaga utrzymanie zdrowego serca i naczyń krwionośnych
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Witamina A:

pomaga zachować zdrową skórę
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

Witamina E:

pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie

Dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka 2 razy dziennie w trakcie posiłku.
Dorośli: 2 kapsułki 2 razy dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od wilgoci i światła.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
ul. Fleminga 33B,
03-176 Warszawa

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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