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Omega Cardio x 60 kaps (nowa formuła)
 

Cena: 44,22 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Omega Cardio w postaci kapsułek od Nutropharma to wyrób przeznaczony dla pacjentów dorosłych, w składzie
którego znajdują się kwasy omega-3, a także allicyna, resweratrol i witamina E. Na co jest Omega Cardio? Wskazaniem do stosowania
suplementu diety jest wzbogacenie codziennej diety w składniki wspomagające kondycję i funkcjonowanie serca oraz układu krążenia.
Suplement diety szczególnie wskazany jest w przypadku chęci wspomagania regulacji poziomu cholesterolu i trójglicerydów oraz
utrzymania prawidłowego krążenia krwi, poza tym jest polecany do wspomagania utrzymania odpowiedniego poziomu profilu
lipidowego oraz wspierania pracy serca. Produkt jest wskazany też tym pacjentom, którzy chcą uzupełnić swoją dietę w kwasy omega-3
oraz wesprzeć swoją odporność. Resweratrol wspomaga procesy antyoksydacyjne, a EPA – pracę serca. Czosnek natomiast wspiera
odporność, a także wspomaga metabolizm lipidów oraz funkcjonowanie serca i układu krążenia.

W opakowaniu o masie netto 81 g znajduje się 60 kapsułek Omega Cardio. W skład każdej kapsułki suplementu diety wchodzi 920 mg
oleju rybiego oraz 552 mg kwasów omega-3 (w tym 303 mg EPA oraz 202 mg DHA), a oprócz tego 25 mg zatężonego, bezzapachowego
ekstraktu z czosnku (w tym 0,2 mg allicyny), a dodatkowo 5 mg resweratrolu oraz 1,9 mg (16% RWS) witaminy E. Skład produktu
uzupełniają substancje pomocnicze, do których można zaliczyć żelatynę, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, tlenki i wodorotlenki
żelaza, a także mieszaninę tokoferoli. Suplement diety Omega Cardio należy przyjmować w sposób zalecany przez producenta, również
jeśli chodzi o jego prawidłowe dawkowanie. Zaleca się przyjmowanie 1–2 kapsułek suplementu diety dziennie. Kapsułki powinny być
przyjmowane w czasie posiłku.

Suplement diety Omega Cardio ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent może z niego bezpiecznie korzystać. Produkt
jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na chociaż jeden z jego składników. Pojawienie się objawów nadwrażliwości w
trakcie suplementacji stanowi wskazanie do jej przerwania oraz do konsultacji z lekarzem. Suplement diety Omega Cardio nie powinien
być też stosowany przez pacjentki spodziewające się dziecka oraz przez matki karmiące piersią. Jeśli natomiast pacjent przyjmuje leki
przeciwzakrzepowe lub ma zaplanowane zabiegi chirurgiczne, powinien skonsultować się z lekarzem przed ewentualną suplementacją.
Suplement diety przeznaczony jest dla dorosłych pacjentów, więc nie należy podawać go dzieciom i młodzieży.

Suplementu diety Omega Cardio nie może być traktowany jak zamiennik zbilansowanych posiłków i zdrowego życia, ponieważ nie ma
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ich zastąpić, a jedynie może je uzupełniać. Produkt nie może być przyjmowany w dawkach przekraczających te, które są
rekomendowane przez producenta. Nie należy również zapominać o konieczności jego prawidłowego przechowywania, w tym
zwłaszcza o zabezpieczeniu w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych dzieci.

Składniki
olej rybi (anchois, sardynki, makrele), kapsułka żelatyna: emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, ekstrakt z czosnku (Allium
sativum) DER 100:1, standaryzowany na zawartość allicyny, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, resweratrol (Polygonum cuspidatum),
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

1 kapsułka zawiera:

Olej rybi (mg) 920 mg*
Kwasy omega-3 (mg), w tym: 552 mg*

EPA (kwas eikozapentaenowy) (mg) 303 mg*
DHA (kwas dokozaheksaenowy) (mg) 202 mg*

Zatężony, bezzapachowy ekstrakt z czosnku (mg) 25 mg*
w tym allicyna (mg) 0,2 mg*

Resweratrol (mg) 5 mg*
Witamina E (mg) 1,9 (16%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Ilość netto: 81 g
Zawartość w opakowaniu: 60 kapsułek

Charakterystyka
Omega Cardio® z przeznaczony jest dla wszystkich osób dbających o swoje serce i układ krążenia. Jest szczególnie polecany:

dla prawidłowego funkcjonowania serca
w celu regulacji poziomu cholesterolu
dla prawidłowego krążenia krwi
dla prawidłowego profilu lipidowego i regulacji poziomu triglicerydów
jako uzupełnienie diety w cenne dla zdrowia kwasy omega-3

Przeciwwskazania
Kobiety w ciąży oraz karmiące nie powinny stosować preparatu. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub planujące zabiegi
chirurgiczne powinny skonsultować z lekarzem stosowanie preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie podczas posiłku. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

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

Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola

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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