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Eye Q x 240 kaps (180 kaps + 60 kaps GRATIS !!!)
 

Cena: 126,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 240 kaps

Postać Kapsułki

Producent QPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z ryb, żelatyna, olej z wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis), emulgator: glicerol, woda, przeciwutleniacz: D-α-tokoferol (uzyskany z
soi).

Wartość odżywcza w 2 kapsułkach:
Energia 10,33 kcal/43,05 kJ
Olej z ryb (omega-3) 800 mg*

kwas eikozapentaenowy (EPA) 186 mg*
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 58 mg*

Olej z wiesiołka (omega-6) 200 mg*

kwas gamma-linolenowy (GLA) 20 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Masa netto: 162 g

Charakterystyka
Suplement diety eye q kapsułki zawiera naturalne kwasy tłuszczowe omega-3 EPA i DHA (uzyskane z oleju z ryb morskich, młodych
sardynek i sardeli z czystych wód oceanów południowych) oraz omega-6 GLA (olej z wiesiołka), które tworzą zbilansowany skład.
Zawiera wysoką zawartość kwasu omega-3 EPA,
zawiera kwasy tłuszczowe w naturalnej formie trójglicerydów.
Nie zawiera: substancji konserwujących, barwników, cukru, kazeiny, glutenu, witamin A i D, koncentratów.
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Przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia i osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków, zawsze należy zasięgnąć
opinii lekarza przed zastosowaniem.

Stosowanie
Rozpoczynając suplementację lub po dłuższej przerwie, w celu nasycenia organizmu, przez pierwsze 12 tygodni zaleca się 6 kapsułek
(2x3 kapsułki) dziennie podczas posiłku.
Po tym czasie, 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

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

Producent
Producent: Vifor Pharma Ltd, Wielka Brytania.
Dystrybucja: 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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