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Dr Gaja Cardio Mikstura Olej 250 ml
 

Cena: 25,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Oleje

Producent PROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z nasion lnu 70%, olej z nasion wiesiołka 10%, olej z nasion ostropestu 10%, olej z czarnuszki 10%.

5 ml zawiera:
Omega-3 (kwas alfa-linolenowy) 1,9 g*
Omega-6 (kwas linolowy) 1,3 g*
Omega-9 (kwas oleinowy) 0,8 g*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
250 ml

Charakterystyka

Ma wysoką zawartość kwasów tłuszczowych wielonienasyconych.
Zastąpienie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi obniża poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom
cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca.

Kwasy: alfa-linolenowy (omega-3), linolowy (omega-6) i oleinowy (omega-9) pomagają w utrzymaniu prawidłowego
poziomu cholesterolu we krwi.
NNKT Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju u dzieci.

W składzie mikstury znajdują się cztery rodzaje wysokiej jakości olejów:
lniany- źródło kwasu omega-3 (alfa-linolenowego)
z wiesiołka doceniany także w kosmetyce i farmacji
z ostropestu bogaty w kwasy omega-6
z czarnuszki ceniony za swoje szerokie zastosowanie
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Zastosowanie: Miksturę olei należy spożywać wyłącznie na zimno, nie używać do smażenia. Można dodawać ją do twarogu,
zimnych potraw, sałatek i surówek, polewać nią ugotowane ziemniaki lub kaszę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3-go roku życia: 5 ml (łyżeczka) raz dziennie podczas posiłku.
Dorośli: 30 ml (2 łyżki stołowe) raz dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od promieni słonecznych lub w lodówce. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 3 miesięcy. Olej staje się mętny w temperaturze poniżej 15°C, jest to
proces naturalny.

Producent
Propharma spółka. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 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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