
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

NOW Foods Omega-3 x 200 kaps
 

Cena: 44,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Koncentrat oleju rybiego; witamina E (D-alfa-tokoferol) (pozyskana z soi); materiał kapsułki: żelatyna; substancja wypełniająca: gliceryna,
woda oczyszczona

1 kapsułka zawiera:

Naturalny koncentrat oleju z ryb - 1000 mg*, w tym:
Kwasy wielonienasycone OMEGA 3, w tym:

kwasy EPA - 180 mg*
kwasy DHA - 120 mg*

Witamina E (naturalny D-alfa-tokoferol) - 0,67 mg (5,6% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 200 kapsułek żelowych
Masa netto: 295 g

Charakterystyka
Kwasy wielonienasycone typu Omega-3 są nie tylko źródłem energii, ale biorą udział w wielu ważnych procesach ustrojowych. Pomagają
zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, łagodzą stany zapalne, mogą obniżyć ciśnienie krwi. Są przydatne w profilaktyce
choroby niedokrwiennej serca.

DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu, do utrzymania prawidłowego widzenia
EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/now-foods-omega-3-x-200-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

ALA pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przyjmować 2 kapsułki 1-3 razy dziennie podczas posiłku.

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

Producent
NOW Foods , Bloomingdale, IL 60108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
PRO NATURA S.J., ul.Gen. Okulickiego 133D, Szczecin

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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