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Ecomer GOLD 500 mg x 60 kaps
 

Cena: 67,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent KROTEX-POLAND

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ecomer GOLD w postaci kapsułek od Krotex-Poland z podwójną dawką standaryzowanego oleju z wątroby rekina
grenlandzkiego jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat. Suplement diety
Ecomer GOLD jest wyrobem ze składem pochodzenia naturalnego, który należy traktować jako element wzbogacający zdrową dietę i
stosować wyłącznie w dawkach odpowiadających rekomendacjom producenta.

Na co jest Ecomer GOLD? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w olej z wątroby
rekina grenlandzkiego, który stanowi bogate źródło alkilogliceroli. Substancje wchodzące w skład suplementu diety przyczyniają się do
korzystnego wpływu na przebieg procesów biochemicznych, które mają miejsce w organizmie człowieka, a oprócz tego przyczyniają się
do wzmocnienia jego systemu odpornościowego. Produkt jest szczególnie polecany w okresie zwiększonej zachorowalności na różnego
rodzaju choroby zakaźne, w tym przeziębienie oraz grypę. Alkiloglicerole są związkami lipidowymi będącymi eterami 1,3-propanodiolu
oraz alkoholu batylowego, selachulowego i chimylowego. Ich niewielkie ilości można znaleźć w organizmie każdego człowieka m.in. w
wątrobie, śledzionie, mleku kobiecym czy szpiku kostnym. Olej z wątroby rekina grenlandzkiego jest bogatym źródłem alkilogliceroli, a
jego stosowanie może zapobiegać ewentualnym niedoborom tych składników.

W opakowaniu o masie netto 41,04 g znajduje się 60 kapsułek Ecomer GOLD. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 500 mg
standaryzowanego oleju z wątroby rekina grenlandzkiego, w tym 100 mg alkilogliceroli. Suplement diety Ecomer GOLD wymaga
stosowania zgodnego z zaleceniami producenta i w dawkach nie większych od rekomendowanych na opakowaniu. Zalecane 
dawkowanie Ecomer GOLD u pacjentów dorosłych to 1 kapsułka przyjmowana w częstotliwości 3 razy dziennie. Dawkowanie
suplementu diety u dzieci w wieku powyżej 3 lat to natomiast 1 kapsułka przyjmowana 1 raz dziennie. Jeśli dziecko ma problem z
połykaniem kapsułek, ich zawartość można wycisnąć na łyżeczkę i podać w tej postaci.

Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z suplementu diety Ecomer GOLD, nawet jeśli mają ku temu wyraźne wskazania, gdyż produkt
posiada również przeciwwskazania. Nie należy go używać, gdy pacjent ma nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Jeśli po
przyjęciu suplementu diety pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek objawy nadwrażliwości, powinien zrezygnować ze stosowania
produktu i skonsultować się z lekarzem. Poza tym Ecomer GOLD nie powinien być traktowany jak zamiennik zbilansowanej i
zróżnicowanej diety i zdrowego życia, ponieważ nie może ich zastąpić. Produkt może stanowić natomiast ich uzupełnienie, przy czym

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/ecomer-gold-500-mg-x-60-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

należy pilnować, aby nie stosować dawek wyrobu większych od wskazanych. Suplement diety Ecomer GOLD wymaga również
prawidłowego sposobu przechowywania. Należy go przechowywać w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
Olej z wątroby rekina grenlandzkiego (w tym 20% alkilogliceroli), składnik otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.

Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna 759kcal/3134kJ
Tłuszcz, w tym: 71,3 g

kwasy tłuszczowe nasycone 11,7 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 54,0 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 7,3 g

Białko 18,1 g
Węglowodany 7,2 g
Poliole 5,3 g
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Masa netto: 41,04 g
Zawartość: 60 kapsułek miękkich

Charakterystyka
Ecomer Gold to suplement diety w kapsułkach, który zawiera podwójną dawkę standaryzowanego oleju z wątroby rekina
grenlandzkiego. Preparat wspiera mechanizmy obronne organizmu. Polecany w stanach obniżonej odporności i podatności na infekcje
bakteryjne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
3 razy dziennie po 1 kapsułce.
Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 raz dziennie po jednej kapsułce.
W przypadku problemu z połykaniem kapsułki rekomenduje się wycisnąć zawartość kapsułki na łyżeczkę.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Krotex Pharm Sp. z o.o. k.
ul. Dostępna 56
01-490 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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