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Rekinol 500 mg x 72 kaps
 

Cena: 24,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 72 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z wątroby rekina (83,6%), żelatyna (składnik otoczki), emulgator: monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20).

DZIENNA PORCJA dla dorosłych (2 kapsułki) zawiera: 549,6 mg jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym 473 mg kwasów
tłuszczowych omega-9; 200,0 mg alkilogliceroli; 30 mg kwasów tłuszczowych omega-3, w tym 18 mg kwasu DHA i 9 mg kwasu EPA.

DZIENNA PORCJA dla dzieci (1 kapsułka) zawiera: 274,8 mg jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym 236,5 mg kwasów
tłuszczowych omega-9; 100,0 mg alkilogliceroli; 15 mg kwasów tłuszczowych omega-3, w tym 9 mg kwasu DHA i 4,5 mg kwasu EPA.

Masa netto
42 g

Charakterystyka

REKINOL® to preparat zawierający olej z wątroby rekina standaryzowany na 20% zawartość alkilogliceroli. Charakteryzuje się
wysoką zawartością tłuszczów jednonienasyconych, do których należą kwasy tłuszczowe omega-9, oraz wysoką zawartością
kwasów tłuszczowych omega-3. Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomaga w
utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi -jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są tłuszczami
nienasyconymi. Kwas eikozapentaenowy (EPA) wraz z kwasem dokozaheksaenowym (DHA), które należą do kwasów omega-3,
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i
DHA dziennie). Ponadto kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia i funkcjonowania mózgu (korzystne
działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Dorośli 2 kapsułki raz dziennie na pół godziny przed posiłkiem, dzieci powyżej 6-go roku życia 1 kapsułka raz dziennie na pół godziny
przed posiłkiem.

Przechowywanie
W sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

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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