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Equazen x 180 kaps do żucia + 60 kaps GRATIS!!!
 

Cena: 146,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 240 kaps

Postać Kapsułki

Producent QPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Equazen w postaci kapsułek do żucia jest produktem od QPharma, który bogaty jest w EPA, poza tym dostarcza do
organizmu DHA oraz GLA. Formuła produktu opiera się na naturalnych olejach, w tym oleju z ryb (omega-3) oraz oleju z wiesiołka
(omega-6). Kapsułki do żuciamają przyjemny smak truskawkowy i są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Neurologów
Dziecięcych. Na co jest Equazen? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży kwasów omega-3 i
omega-6. Suplement diety może być pomocny w przypadku osób, których problemem jest niska zdolność koncentracji uwagi. Kapsułki
do żucia Equazen wskazane są również w przypadku dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, a także opóźnionym rozwojem czytania i
pisania. Wskazaniem do stosowania suplementu diety są poza tym nieprawidłowości zachowania. Zaliczyć można do nich chociażby
agresję, nadpobudliwość oraz impulsywność.

W opakowaniu znajduje się 180 kapsułek do żucia Equazen + 60 kapsułek do żucia Equazen gratis, co razem daje 240 kapsułek do
żucia Equazen. W skład 2 kapsułek suplementu diety wchodzi 800 mg oleju z ryb (omega-3), w tym 186 mg EPA (kwas
eikozapentaenowy) oraz 58 mg DHA (kwas dokozaheksaenowy), a także olej z wiesiołka (omega-6), w tym 20 mg GLA (kwas gamma-
linolenowy). Odpowiednio w składzie 6 kapsułek suplementu diety znaleźć można 2400 mg oleju z ryb (omega-3), w tym 558 mg EPA
(kwas eikozapentaenowy) oraz 174 mg DHA (kwas dokozaheksaenowy), a dodatkowo olej z wiesiołka (omega-6), w tym 60 mg GLA
(kwas gamma-linolenowy). Skład suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze czyli żelatyna i glicerol, a także alfa-D tokoferol (3,6
mg/2 kapsułki). W składzie suplementu diety Equazen w postaci kapsułek do żucia nie znajdują się natomiast konserwanty i sztuczne
aromaty, poza tym produkt w swojej formule nie ma sztucznych barwników, kwasu cytrynowego oraz glutenu i kazeiny.

Suplement diety Equazen w postaci kapsułek do żucia powinien być stosowany według rekomendacji producenta i w ustalonych przez
niego ilościach. Przez pierwsze 3 miesiące suplementacji zaleca się przyjmowanie 6 kapsułek Equazen do żucia dziennie. Najlepiej
przyjmować 3 kapsułki w częstotliwości 2 razy dziennie, biorąc je w czasie posiłku. Gdy już organizm wysyci się składnikami czynnymi,
po 3 miesiącach można zredukować dawkę kapsułek do żucia Equazen do dawki podtrzymującej, która wynosi 2 kapsułki. Nie należy
przekraczać wskazanych dawek suplementu diety.

Nie w każdym przypadku należy przyjmować suplement diety Equazen w postaci kapsułek do żucia. Przeciwwskazaniem jest
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nadwrażliwości pacjenta na którykolwiek ze składników preparatu. Kapsułki do żucia Equazen nie są w stanie zastąpić zbilansowanej
diety oraz zdrowego życia, więc nie mogą być traktowane jako ich substytut. Suplement diety nie powinien być przyjmowany w dawkach
przekraczających rekomendowane przez producenta. Suplement diety należy też prawidłowo przechowywać, w tym szczególnie
dopilnować, aby nie był przechowywany w zasięgu dzieci.

Składniki
olej z ryb morskich o wysokiej zawartości EPA, olej z wiesiołka, kapsułka (żelatyna, glicerol), przeciwutleniacz – alfa-D tokoferol.

2 kapsułki zawierają: 

olej z ryb (omega-3) - 800 mg*
EPA (kwas eikozapentaenowy) - 186 mg*
DHA (kwas dokozaheksaenowy) - 58 mg*
olej z wiesiołka (omega-6), GLA (kwas gamma-linolenowy) 20 mg*
przeciwutleniacz: D-alfa tokoferol - 3,6 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
240 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Suplement diety EQUAZEN to połączenie niezbędnych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA, DHA) i
omega-6 (GLA).
Suplement zalecany jako uzupełnianie diety dzieci od 3 roku życia., młodzieży i dorosłych w kwasy omega-3 i omega-6.
Źródłem kwasów omega-3 i omega-6 są naturalne oleje z małych ryb oceanicznych i z wiesiołka.
EQUAZEN nie zawiera dodatków witaminowych (np. A, D), dlatego można go podawać długotrwale. Jest też wolny od cukru,
sztucznych barwników, glutenu, konserwantów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przez pierwsze 3 miesiące w celu nasycenia organizmu zaleca się 6 kapsułek dziennie (np. 2 x 3 kapsułki), w czasie posiłku. Po 3
miesiącach dla podtrzymania działania można zmniejszyć podawane ilości do 2 kapsułek. Zawartość kapsułek można podawać po
zmieszaniu np. z posiłkami mlecznymi, np. serkiem lub jogurtem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Dystrybucja w Polsce:
Qpharma Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 7F/10
04-682 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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