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Puritan's Pride Omega-3 x 100 kaps
 

Cena: 37,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi (źródło kwasów omega-3), otoczka kapsułki: żelatyna, stabilizator: gliceryna, naturalne tokoferole (witamina E). Zawiera ryby
(sardela, makrela, sardynka) jako składniki. Miejsce połowu - wybrzeża Peru.

1 kapsułka zawiera:
Ester Omega® Olej Rybi: 1000 mg, w tym 300 mg całkowitej ilości
kwasów tłuszczowych Omega-3
składających się z:

EPA (Kwas Eikozapentaenowy)
DHA (Kwas Dokozaheksaenowy)
Inne kwasy omega 3

Energia kcal (kJ): 10 <1%
Węglowodany: 0 g*
Białko: 0 g*
Tłuszcze: 1,0 g (2% RWS)

Tłuszcze nasycone: <0,5 g (2% RWS)
Tłuszcze wielonienasycone: 0,5 g*

Cholesterol: 10 mg (3% RWS)

RWS: Referencyjna Wartość Spożycia.
* brak RWS
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Masa netto
100 kapsułek (134 g)

Charakterystyka

Omega-3 podobnie do witamin nie są produkowane w organizmie i muszą być dostarczane razem z pożywieniem, aby umożliwić
prawidłową pracę mózgu, oczu i serca oraz dla zachowania zdrowia u dorosłych i dzieci.
Zaleca się uzupełnianie diety w wielonienasycone kwasy z grupy OMEGA-3:

osobom dbającym o zdrowie i sprawne funkcjonowanie serca,
w celu uzupełnienia diety w kwasy OMEGA-3,
w okresie zwiększonej aktywności psychofizycznej,
u osób, których dieta jest uboga w ryby morskie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Jedna kapsułka do 3 x dziennie, najlepiej podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać,
jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.

Producent
Puritan's Pride,
INC. Oakdale,
NY 11769 U.S.A.

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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