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Novocardia x 40 kaps
 

Cena: 15,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje podstawowe: olej rybi – 1000 mg (w tym 180 mg EPA, 120 mg DHA), przeciwutleniacz - witamina E - jako octan DL-alfa-
tokoferylu – 3 mg, macerat z czosnku standaryzowany na zawartość allicyny – 1,34 mg, witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny)
– 0,67 mg, kwas foliowy – 67 mcg, witamina B12 (jako cyjanokobalamina) – 0,35 mcg.
Substancje pomocnicze: otoczka kapsułki - żelatyna ,otoczka kapsułki - glicerol , barwnik -tlenki żelaza (E 172).

zawartość 1 kapsułki:

Olej rybi 1000 mg* w tym:
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 120 mg*
Kwas eikozapentaenowy (EPA) 180 mg*

Witamina B6 0,67mg (48% RWS)
Witamina B12 0,35mg (14% RWS)
Kwas foliowy 67mcg (30% RWS)
Witamina E 3mg (25% RWS)
Czosnek 1,34mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
40 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Novocardia dostarcza cennych dla zdrowia niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) omega-3: EPA i DHA we
właściwych proporcjach, witamin przyjaznych sercu oraz czosnku.
Kwasy omega-3 (EPA, DHA) wspomagaj a prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, a zwłaszcza układu krwionośnego – serca.
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Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 1-3 kapsułki dziennie, o dowolnej porze dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-20°C) w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
ASA Sp. z o.o.,
ul. Oświęcimska 11,
48-100 GŁUBCZYCE

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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