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Moller's Serce x 60 kaps
 

Cena: 39,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent ORKLA HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Skoncentrowany olej z ryb, olej lniany (tłuczony na zimno, z pierwszego tłoczenia), składnik otoczki - żelatyna , substancja utrzymująca
wilgoć - glicerol ,barwnik - karmnik , octan D-alfa-tokoferylu (wit.E)

Zawartość w 2 kapsułkach

Skoncentrowany olej z ryb - 1045 mg*
Olej lniany - 665 mg*
Całkowita zawartość kwasów omega- 3869 mg*

w tym DHA + EPA - 465 mg*
w tym ALA - 345 mg*

Witamina E - 6 mg ( 50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Möller's Serce to unikalne połączenie kwasów omega-3 EPA, DHA z roślin, kwasu α-linolenowego (ALA), a także witaminę E.
Składniki zawarte w Möller’s Serce:

korzystnie wpływająna poziom cholesterol (przy dziennym spożyciu: 2 g ALA)
wspiera prawidłową pracę serca (przy dziennym spożyciu: 250 mg DHA i EPA)
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Preparat przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić od światła i wilgoci.

Producent
Producent:
Orkla Health AS, Norwegia
Dystrybutor:
Orkla Care S.A.
ul. Polna 21
05-250 Radzymin

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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