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Czarnuszka CCD x 60 kaps (Oleofarm)
 

Cena: 28,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa) tłoczony na zimno, żelatyna (składnik otoczki), macerat olejowy z czosnku (Allium
sativum) standaryzowany na 2% zawartość alliiny, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, cholekalcyferol.

1 kapsułka zawiera:

olej z nasion czarnuszki siewnej - 448 mg*
macerat olejowy czosnku - 50 mg* , w tym:

alliina - 1 mg*
nienasycone kwasy tłuszczowe - 421 mg, w tym:

jednonienasycone kwasy tłuszczowe - 143 mg , z czego:
kwas oleinowy (omega-9) - 136 mg

wielonienasycone kwasy tłuszczowe - 278 mg , z czego:
kwas linolowy (omega-6) - 262 mg

witamina D3 - 50 µg (2000 j.m.) (1000% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
42 g

Charakterystyka
Czarnuszka CCD to połączenie oleju z nasion czarnuszki siewnej, maceratu olejowego z czosnku standaryzowanego na zawartość alliiny
oraz witaminy D.

Olej z czarnuszki powstaje z nasion czarnuszki siewnej znanej jako czarnuszka egipska. Charakteryzuje się wysoką zawartością
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tłuszczów nienasyconych, w tym tłuszczów wielonienasyconych, do których należą kwasy omega-6. Kwasem tłuszczowym z
rodziny omega-6 jest kwas linolowy (LA), który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne
działanie występuje w przypadku spożywania 10 g LA dziennie. Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami
nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi (jedno- i wielonienasycone kwasy
tłuszczowe są tłuszczami nienasyconymi)
Preparat zawiera macerat olejowy z czosnku (Allium sativum) standaryzowany na 2% zawartość alliiny. Czosnek przyczynia się
do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz do prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego.
Witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego, a także bierze udział w procesie podziału
komórek. Ponadto pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz zębów.

Zastosowanie:
Preparat polecany jest dla osób dorosłych w celu uzupełniania diety w składniki wspomagające pracę układu odpornościowego.
Polecany jest szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz w okresie przesilenia wiosennego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi
oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie
Dorośli – 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny 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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