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Omega forte 65% omega-3 nutropharma x 60 kaps
 

Cena: 48,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi (z sardynek, anchois), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), przeciwutleniacz - mieszanina tokoferoli oraz żelatyna

Zawartość w 1 kapsułce:

Olej rybi 1000mg* w tym
Kwasów omega-3 650mg* w tym

EPA 330mg*
DHA 220mg*

Inne kwasy omega-3 100mg*
Witamina E 5mg (66,7% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 kapsułek
Masa netto: 86,9 g

Charakterystyka
OmegaForte 65% to preparat zawierający kwasy omega-3 w podwójnej koncentracji w stosunku do standardowych produktów na rynku.
Dzięki aż 65% stężeniu wysokogatunkowych kwasów omega-3, pomaga zachować serce oraz układ krążenia w dobrym stanie,
wspomaga również prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i immunologicznego.

Preparat polecany jest:
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Dla prawidłowego funkcjonowania serca
Dla wzmocnienia organizmu

Przeciwwskazania
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.

Stosowanie
Stosować 1-2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

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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