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Macerat czosnkowy olejem z nasion wiesiołka x 40 kaps
twist-off (Gal)
 

Cena: 46,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki kapsułki: macerat świeżego czosnku olejem z nasion wiesiołka tłoczonym na zimno. Składniki otoczki: żelatyna pochodzenia
zwierzęcego, substancja wiążąca: glicerol.

1 kapsułka zawiera:
Macerat czosnkowy olejem z nasion wiesiołka: 3,0 g, w tym:

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone: 2,52 g*, w tym:
kwas linolowy (LA): 2,21 g*
kwas gamma-linolenowy (GLA): 0,27 g*

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone: 0,25 g*
Kwasy tłuszczowe nasycone: 0,23 g*

*brak RWS
RWS: referencyjna wartość spożycia

Masa netto
40 kapsułek po 3 g/1 kapsułkę

Charakterystyka

Czosnek przyczynia się do wzmocnienia naturalnej odporności organizmu.
Pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
Przyczynia się do poprawy metabolizmu cukrów w organizmie.
Kwas gamma-linolenowy (GLA) pomocny jest w prawidłowym przebiegu cyklu miesiączkowego i utrzymaniu prawidłowej
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struktury i wyglądu skóry.
Kwas linolowy (LA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje w
przypadku spożywania 10 g LA dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie/1 osobę dorosłą. Po odkręceniu kapsułki należy wycisnąć zawartość kapsułki na pieczywo, do sałatek i surówek.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25°C w suchym miejscu. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci

Producent
S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j.
ul. Krótka 4,
61-012 Poznań

Ważne informacje
Zmętnienie (pojawienie się osadu) w kapsułkach preparatu jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady produktu. Stosować
wyłącznie na zimno.

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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