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Len mielony 200 g+200 g (duopack) oleofarm
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200g + 200g

Postać Proszki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Linum usitatissimum

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Len Mielony 200 g+200 g (Duopack) Oleofarm w postaci
sypkiej to produkt bezglutenowy, który wyróżnia się wysoką zawartością błonnika pokarmowego oraz białka, a także wysoką
zawartością tłuszczów nienasyconych. Produkt jednocześnie posiada niską zawartość sodu oraz niską zawartość nasyconych kwasów
tłuszczowych.

Na co jest Len Mielony 200 g+200 g (Duopack) Oleofarm? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia medycznego jest regulowanie rytmu wypróżnień oraz uzupełnianie NNKT w organizmie. Nasiona lnu zwyczajnego
wspomagają kondycję i funkcjonowanie układu trawiennego, poza tym przyczyniają się do utrzymania prawidłowej perystaltyki jelit,
ułatwiając pacjentowi wypróżnianie. Kleik lniany powleka śluzówkę przewodu pokarmowego, przez co może być pomocny przy
zaburzeniach czynności żołądka oraz jelit.

W opakowaniu znajduje się 200 g + 200 g Lnu Mielonego (Duopack) Oleofarm. W skład zestawu wchodzą dwa opakowania lnu
mielonego, każde po 200 g. W składzie każdego opakowania z zestawu znajdują się mielone nasiona lnu zwyczajnego (Linum
usitatissimum L.), które zostały uzyskane w procesie odtłuszczania (100%). Każde 100 g produktu ma wartość energetyczną 338 kcal.
W takiej ilości mielonego lnu znajduje się aż 30 g błonnika, poza tym produkt wyróżnia się wysoką zawartością białka oraz tłuszczów
nienasyconych.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta lub
indywidualnymi wskazaniami lekarza. Jak stosować Len Mielony 200 g+200 g (Duopack) Oleofarm? Dawkowanie rekomendowane
przez producenta to 1 łyżeczka mielonego lnu jednorazowo. Zaleca się odmierzenie odpowiedniej ilości produktu, po czym powinna
zostać ona zalana około ¾ szklanki wody – w tej postaci należy całość pozostawić na kilka minut, mieszając często. Po kilku minutach
powinien powstać kleik lniany, który można spożyć. Len Mielony Oleofarm może być spożywany 2-3 razy dziennie. Nie należy
przekraczać wskazanej porcji dziennej produktu. Można dodawać go między innymi do mleka i jogurtów, a także mieszać z miodem,
owocami lub sokiem. Len Mielony 200 g+200 g (Duopack) Oleofarm można też dodawać do płatków śniadaniowych, a nawet do zup
czy pieczywa, poza tym sprawdzi się jako dodatek do sosów.
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Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Len Mielony 200 g+200 g (Duopack) Oleofarm posiada
przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden z jego
składników. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i należy zabezpieczyć go tak, aby nie był widoczny i
dostępny dla małych dzieci. Preparat należy chronić przed wilgocią oraz przed światłem. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego Len Mielony 200 g+200 g (Duopack) Oleofarm powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
Najlepiej przechowywać go w temperaturze pokojowej, chroniąc przed światłem i wilgocią.

Składniki
Mielone nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) uzyskane w procesie odtłuszczania (100%).

Wartość odżywcza 100 g produktu:
wartość energetyczna (energia) 1291 kJ / 311 kcal
tłuszcz w tym: 9 g
kwasy tłuszczowe nasycone 1,1 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,7 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 6,2 g
węglowodany w tym: 7 g
cukry 2 g
błonnik 38 g
białko 32 g
sól 0,15 g

Masa netto
400 g (2 x 200 g)

Charakterystyka
Środek powlekający przewód pokarmowy w zaburzeniach czynności żołądka i jelit.Reguluje rytm wypróżnień. Dostarcza organizmowi
NNKT.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 łyżeczkę lnu mielonego zalać 3/4 szklanki wody. Odczekać kilka minut, często mieszając do uzyskania kleiku. Można spożywać 2-3
razy dziennie z dodatkiem mleka, owoców, soków, jogurtów lub miodu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Oleofarm sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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