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Biomegalin 3-6-9 500 mg x 60 kaps
 

Cena: 22,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej tłoczony na zimno z nasion lnu (Linum usitatissimum), żelatyna (składnik otoczki), olej z pestek dzikiej róży (Rosa canina), octan DL-
alfa-tokoferylu, olej z miąższu owoców rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides), emulgator: monolaurynian
polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20).

2 kapsułki zawierają (dzienna porcja):
kwasy tłuszczowe nienasycone, w tym - 895 mg*

kwasy tłuszczowe wielonienasycone (NNKT) - 720 mg* , z czego:
kwas alfa-linolenowy (omega-3) - 230 mg *
kwas linolowy (omega-6) - 490 mg *

kwasy tłuszczowe jednonienasycone - 175 mg *,z czego:
kwas oleinowy (omega-9) - 170 mg *

witamina E - 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
35 g

Charakterystyka
Preparat uzupełnia dietę w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 (NNKT) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe
omega-9. Polecany jest osobom chcącym utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi, osobom starszym, intensywnie uczącym
się i intensywnie uprawiającym sport. Polecany jest również dzieciom w wieku szkolnym ze względu na korzystny wpływ NNKT na ich
wzrost i rozwój.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 6-go roku życia 2 kapsułki raz dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
W temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

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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