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Omega 3-6-9 x 60 kaps (Walmark)
 

Cena: 35,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z ryb, olej lniany, olej z ogórecznika, substancja glazurująca: żelatyna, substancja wiążąca: glicerol, przeciwutleniacz: mieszanina
tokoferoli, olej sojowy.

1 kapsułka zawiera:

olej z ryb - 166,7 mg*
omega-3 nienasycone kwasy tłuszczowe:

18% EPA - 30 mg*
12% DHA - 20 mg*

olej lniany - 166,7 mg*
min. 35% ALA - 58,3 mg*

olej z ogórecznika - 166,7 mg*
zaw. 20% GLA - 33,3 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Charakterystyka
Omega 3-6-9 to suplement diety zawierający niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) pozyskiwane z rożnych naturalnych
źródeł – ryb, siemienia lnianego i oleju z ogórecznika. Do grupy kwasów omega-3 należą kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas
dokozaheksaenowy (DHA), odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowych funkcji serca. Ponadto DHA przyczynia się do zachowania
sprawności umysłu i prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku jak najdłużej.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub bezpośrednio po nim.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych; nie należy podawać produktu
dzieciom poniżej 3 roku życia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
42,3 g
60 kapsułek po 705 mg

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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