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BioCardine Omega-3 200 ml
 

Cena: 103,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Płyny doustne

Producent MARINEX

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
skoncentrowany olej z mięśni sardynek, sardeli i makreli, aromat cytrynowy, przeciwutleniacze: naturalne tokoferole (E306), ekstrakt
rozmarynu (E392), mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E471).

Wartość odżywcza w 5 ml:
Wartość energetyczna 170 kJ/ 41 kcal
Białko 0 g
Węglowodany 0 g
Tłuszcze 4,6 g, w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone 2-8 %
 kwasy tłuszczowe jednonienasycone 10-20 %
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 70-80 %

w tym omega-3 TG 2,6 g

EPA omega-3 TG 1,3 g
DHA omega-3 TG 0,89 g

TG - trójglicerydy

Masa netto
Objętość netto: 200 ml

Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego w zaburzeniach fizjologicznej budowy i działania:
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układów krążenia i nerwowego
systemu przeciwzapalnego
mózgu
serca

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci. Odmierzone porcje produktu przyjmuje się 15-20 minut przed posiłkiem, w 2-3 porcjach
dziennie.
WALKA Z CHOROBĄ - w poważnych stanach chorobowych (np. po zawale serca, udarze mózgu, w chorobach nowotworowych) i w
trakcie wielolekowych terapii leczniczych
15 ml / dzień lub 0,21 ml oleju na kg masy ciała do 3 m-cy
REKONWALESCENCJA - w zaburzeniach budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego, w chorobach o
podłożu zapalnym (RZS, łuszczyca, alergie)
8 ml / dzień lub 0,11 ml oleju na kg masy ciała minimum 3 miesiące
PREWENCJA - w zapobieganiu zaburzeniom budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego
5 ml / dzień lub 0,07 ml oleju na kg masy ciała bezterminowo

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 60 dni.

Producent
Producent:
Marine Ingredients LLC
794 Sunrise Boulevard,
Mt. Bethel, PA 18343
USA
Podmiot odpowiedzialny:
Marinex International Sp. z o.o.
ul. Placowa 4
93-446 Łódź
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