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Omega 3-6-9 x 30 kaps (Walmark)
 

Cena: 22,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z ryb, olej lniany, olej z ogórecznika, żelatyna, substancja do stosowania na powierzchnię - gliceryna , mieszanka tokoferoli, olej 
sojowy

Zawartość w 1 kapsułce

Omega-3-nienasycone kwasy tłuszczowe: 18% EPA, 12% DHA; - 166,7 mg*
Olej lniany; - 166,7 mg*
Olej z ogórecznika 20% GLA; - 166,7 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Charakterystyka
Kwasy tłuszczowe Omega 3-6-9 zalicza się do NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), które nie mogą być wytwarzane przez
organizm człowieka, dlatego należy je przyjmować wraz z pożywieniem lub suplementować. Preparat zawiera odpowiednie dla potrzeb
organizmu proporcje kwasów tłuszczowych.
Składniki zawarte w preparacie wspomagają pracę serca i działanie układu krążenia.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 30 x 705 mg)
zawartość netto opakowania: 21,15 g

Producent
Producent:
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy

Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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