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Olej z nasion wiesiołka x 100 kaps
 

Cena: 22,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp

Olej z nasion wiesiołka - suplement diety w kapsułkach

Olej z nasion wiesiołka to suplement diety w formie płynu zamkniętego w kapsułkach. Jest przeznaczony do spożywania w celu
uzupełnienia codziennych posiłków w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-6, a zwłaszcza w kwasy gamma-linolenowy (GLA) i
linolowy (LA). Nie ma ograniczeń wiekowych odnośnie do jego stosowania, jednak kobiety w ciąży i karmiące piersią przed wybraniem
tego produktu powinny skonsultować się z lekarzem.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-6 wspierają prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Dzięki swoim właściwościom
pomagają:
● stymulować do działania receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów, czyli PPAR, a tym samym wspierają spowalnianie
produkcji cytokin prozapalnych,
● zredukować poziom cholesterolu zarówno LDL i HDL,
● przeciwdziałać otyłości, nadwadze oraz chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
● utrzymać prawidłowy rozwój mózgu dziecka w okresie płodowym, a tym samym wspierają procesy przeciwko niedorozwojowi
umysłowemu u płodu,
● wzmocnić barierę skóry,
● prawidłowo przeprowadzić proces przemiany materii,
● utrzymać prawidłowy stan włosów oraz naskórka,
● poprawić samopoczucie podczas menstruacji, a także w trakcie tzw. zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Co ważne, kwasy omega-6 nie są syntetyzowane przez organizm. Dlatego muszą być regularnie dostarczane wraz z pokarmem. Dobrym
źródłem tych substancji aktywnych są oleje roślinne, takie jak słonecznikowy, konopny, rzepakowy, z ogórecznika, z pestek winogron
oraz z wiesiołka. Kwasy omega-6 znajdują się także np. w tofu, migdałach, pestkach porzeczki czy orzechach włoskich. Według
rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia zalecane dzienne spożycie kwasów omega-6 powinno stanowić 4% energii dostarczonej do
organizmu.

Jednocześnie nie należy skupiać się wyłącznie na kwasach gamma-linolenowym (GLA) i linolowym (LA). W diecie potrzebne są także
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pozostałe nienasycone kwasy tłuszczowe, a zwłaszcza omega-3 – razem z kwasami omega-6 wspierają prawidłowe funkcjonowanie
organizmu i pomagają zapobiec rozwojowi wielu problemów zdrowotnych np. dotyczących chorób układu krwionośnego.

Jednak nie zawsze jest możliwe dostarczenie kwasów omega-6 wraz z żywnością. Wówczas można sięgnąć po suplement diety, czyli
kapsułki z olejem z nasion wiesiołka. Zaleca się spożywać 2 porcje produktu trzy razy w ciągu dnia, najlepiej w trakcie posiłku. Należy
pamiętać, aby nie przekraczać zalecanej dziennej ilości do spożycia.

Bardzo istotne jest, aby nie stosować suplementu diety jako alternatywy dla zdrowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków.
Oferowane produkty powinny być spożywane wyłącznie w celu uzupełnienia jadłospisu o cenne składniki mineralne, aby pomogły one
utrzymać prawidłową pracę organizmu. Zastąpienie preparatem pełnowartościowych produktów żywnościowych może doprowadzić do
powstania niedoborów innych ważnych substancji odżywczych, w tym minerałów i witamin.

Zdarza się, że olej w kapsułce ulega zmętnieniu. Jest to naturalne zjawisko, które nie świadczy o jakości preparatu, dlatego można
spokojnie dalej go przyjmować.

Składniki
zimnotłoczony olej z nasion wiesiołka, żelatyna, substancja wiążąca - glicerol

2 kapsułki zawierają:

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,588 g* w tym
Kwas GLA (gamma-linolenowy) 0,063 g*
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,058 g*
Kwasy tłuszczowe nasycone 0,054 g*

* brak informacji o zalecanym dziennym spożyciu
Białko zawarte w produkcie pochodzi z naturalnych surowców zwierzęcych.

Masa netto
100 kapsułek (zawartość netto: 100 x 500mg)

Charakterystyka
Preparat przeznaczony jest jako uzupełnienie codziennej diety w Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe z rodziny Omega-6, a
szczególnie w kwas GLA, który pomaga w utrzymaniu prawidłowej struktury, elastyczności i wyglądu skóry. Długołańcuchowe
wielonienasycone kwasy tłuszczowe wspomagają prawidłową funkcję układu krążenia, pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu
cholesterolu we krwi oraz wspierają naturalną odporność organizmu.

Zmętnienie (pojawienie się osadu) w kapsułkach preparatu jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady produktu.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 3 razy dziennie po 2 kapsułki podczas posiłków.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

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

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.
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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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