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Omegamed Optima Forte x 90 kapsułek DHA + 30 kapsułek
OPTIMA
 

Cena: 92,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 + 30 kaps

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kapsułka DHA:
Zawartość kapsułki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozaheksaenowy); (olej z alg; olej słonecznikowy
wysokooleinowy; przeciwutleniacze: mieszania tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego)
Otoczka kapsułki: żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Kapsułka OPTIMA:
Zawartość kapsułki: Żelazo (difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III); maltodeksrtyna; emulgator: lecytyny); cholekalcyferol
(witamina D); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; sól glukozaminowa kwasu
(6S)-5-metylotetrahydrofoliowego (kwas foliowy-aktywna forma); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); jodek potasu (jod)
Otoczka kapsułki: żelatyna; barwnik: dwutlenek tytanu

Zalecana dzienna porcja (1 kapsułka) OPTIMA zawiera:
Żelazo: 30 mg (214% RWS)
ActiFolin:
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy): 400 µg (200% RWS)
Kwas foliowy forma aktywna: 400 µg (200% RWS)
Jod: 200 µg (133% RWS)
Witamina D: 50 µg / 2000 j.m (1000% RWS)

Zalecana dzienna porcja (3 kapsułki) DHA zawiera:
DHA: 600 mg*
RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
72,6 g (90 kapsułek DHA + 30 kapsułek OPTIMA)
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Charakterystyka
Omegamed Optima Forte to preparat dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Spożywanie kwasu dokozaheksaenowego (DHA) przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu i oczu u płodu i niemowląt
karmionych piersią”.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów
tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj.: 250 mg DHA i kwasu eikozapentaenowego (EPA)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
3 kapsułki DHA (brązowe) + 1 kapsułka OPTIMA (biała). Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

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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