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Oeparol x 60 kaps
 

Cena: 30,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Oeparol w postaci kapsułek miękkich od firmy Adamed jest produktem zawierającym kwasy omega-6 pochodzące z
oleju z nasion wiesiołka dziwnego, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Na co jest Oeparol? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży kwasu linolowego i gamma-
linolenowego. Ten suplement diety jest szczególnie polecany osobom, które chcą zadbać o utrzymanie prawidłowej kondycji skóry. W
składzie suplementu diety znajduje się tłoczony na zimno olej z nasion wiesiołka dziwnego, którego głównymi składnikami są kwasy
tłuszczowe omega-6, w tym kwas linolowy i kwas gamma-linolenowy. Proces tłoczenia na zimno umożliwia otrzymanie oleju
wyróżniającego się wysokimi parametrami jakościowymi. Kwasy omega-6 przyczyniają się do utrzymania dobrej kondycji skóry, w tym
wspomagają utrzymanie odpowiedniego poziomu jej nawilżenia, a także elastyczności i jędrności. Suplement diety Oeparol przyczynia
się również do poprawy wyglądu i kolorytu skóry.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek miękkich Oeparol. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 510 mg tłoczonego na zimno
oleju z nasion wiesiołka, w tym 347 mg kwasu linolowego (LA) oraz 52 mg kwasu gamma-linolenowego (GLA). Skład suplementu diety
uzupełniają substancje pomocnicze, w tym żelatyna, glicerol oraz sorbitol. Suplement diety może być przyjmowany wyłącznie zgodnie z
zaleceniami producenta i w dawkach przez niego określonych. Rekomendowane dawkowanie Oeparol w przypadku pacjentów
dorosłych i młodzieży to 1–2 kapsułki przyjmowane 2 razy dziennie. Dzieci w wieku powyżej 6 lat mogą zażywać natomiast 1 kapsułkę
dziennie. Nie należy przyjmować większych dawek suplementu diety od wskazanych. Jeśli dziecko ma problemy z połknięciem kapsułki
Oeparol, można wycisnąć jej zawartość na łyżeczkę i w tej postaci podać dziecku. Zalecany czas suplementacji wynosi minimum 30 dni.

Nie każdy może stosować suplement diety Oeparol. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu.
Suplement diety nie powinien być podawany pacjentom z napadami padaczkowymi. Jeśli natomiast przyjmują oni medykamenty
wydłużające czas krzepnięcia krwi, powinien przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem. Jeśli pacjentka oczekuje na
urodzenie dziecka lub jest w okresie laktacji, powinna indywidualnie skonsultować się z lekarzem w kwestii stosowania suplementu diety
w swoim przypadku.

Suplement diety Oeparol nie jest w stanie zastąpić zróżnicowanej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia, więc nie można go
traktować jako ich zamiennika. Wyłącznie zdrowa, zrównoważona dieta i odpowiedni tryb życia są w stanie zapewnić organizmowi
podstawę do prawidłowego funkcjonowania. Podane przez producenta wskazane dawki dzienne suplementu diety nie powinny być
przekraczane. Preparat powinien być także przechowywany w bezpieczny sposób, w tym należy w szczególności dopilnować, aby nie był
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widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
Tłoczony na zimno olej z nasion wiesiołka zawierającego kwas linolowy (LA) i kwas gamma-linolenowy (GLA).
składniki dodatkowe: żelatyna, glicerol, składniki kapsułki - sorbitol

Zawartość w 1 kapsułce

510 mg* - tłoczony na zimno olej z nasion wiesiołka, w tym:
347 mg* - kwas linolowy (LA),
42 mg* - kwas gamma-linolenowy (GLA).

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Oeparol to suplement diety w kapsułkach zawierający olej z nasion wiesiołka dziwnego, tłoczony na zimno – proces ten umożliwia
uzyskanie oleju o najwyższych możliwych parametrach jakościowych. Głównym składnikiem oleju z nasion wiesiołka są kwasy
tłuszczowe omega-6: kwas linolowy oraz kwas gamma-linolenowy, zaliczane do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
(NNKT). Tak bogaty skład preparatu Oeparol sprawia, że suplement diety wspomaga:

 prawidłowe funkcjonowanie organizmu;
odpowiedni przebieg procesów fizjologicznych, w tym m.in. metabolizmu cholesterolu;
utrzymanie prawidłowego funkcjonowania serca oraz naczyń krwionośnych;
naturalną odporność organizmu – suplementacja preparatem Oeparol jest zalecana w szczególności w okresie jesienno-
zimowym, jak również w sezonie alergicznym.

Co ważne, kwas linolowy (LA) zawarty w oleju z nasion wiesiołka wywiera pozytywny wpływ na utrzymanie prawidłowej gospodarki
cholesterolu – pomaga w utrzymaniu jego prawidłowego poziomu we krwi.

Oeparol to suplement diety, który jest polecany przede wszystkim osobom, które chcą:

wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem systemu odpornościowego;
zadbać o poprawę kondycji organizmu, w tym głównie prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego oraz
metabolizmu cholesterolu.

Wskazaniem do przyjmowania suplementu diety Oeparol jest także osłabienie organizmu związane z nawracającymi chorobami
wirusowymi i bakteryjnymi, skłonność do alergii, zmiany skórne o podłożu atopowym, zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Co
więcej, może być on przyjmowany pomocniczo w profilaktyce oraz leczeniu cukrzycy, chorób zapalno-zwyrodnieniowych narządu ruchu
(RZS i inne zmiany o podłożu reumatycznym oraz zwyrodnieniowym), jak również chorób układu sercowo-naczyniowego.

Stosowanie
Korzystne działanie suplementu diety Oeparol występuje w przypadku spożywania 10 g kwasu linolowego (LA) dziennie. Kuracja
preparatem Oeparol powinna obejmować okres co najmniej 30 dni.

Zalecane dawkowanie suplementu diety Oeparol:

dorośli i młodzież: 1-2 kapsułki przyjmowane dwa razy dziennie;
dzieci powyżej 6. roku życia: 1 kapsułka dziennie;

Przeciwwskazania
Oeparol nie powinien być przyjmowany w sytuacji pojawienia się nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji zawartych w preparacie.
Stosowanie preparatu z lekami wydłużającymi krzepnięcie krwi należy skonsultować z lekarzem. Przyjmowanie suplementu diety przez
dzieci, kobiety w okresie ciąży i laktacji również powinno zostać uzgodnione w porozumieniu z lekarzem.

Przechowywanie
Oeparol to preparat, który należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny i niewidoczny dla
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małych dzieci. Chronić przed działaniem światła i wilgoci.

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

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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