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Rodzina Zdrowia Omega forte x 60 kaps
 

Cena: 22,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rodzina Zdrowia Omega Forte w postaci kapsułek od Silesian Pharma jest produktem na bazie kwasów tłuszczowych
omega-3 i witaminy E. Suplement diety jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych.

Na co jest Rodzina Zdrowia Omega Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży kwasów
omega-3 oraz witaminy E. Zażywanie tego preparatu jest szczególnie polecane osobom, które chcą wspierać pracę swojego mózgu,
serca i narządu wzroku, a także pacjentom, którzy chcą wspomagać utrzymanie prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi.

Zawarty w suplemencie diety DHA wspomaga pracę mózgu i utrzymanie prawidłowego widzenia (korzystne działanie przy
przyjmowaniu 250 mg DHA dziennie). EPA i DHA również wspomagają pracę serca (korzystne działanie przy przyjmowaniu 250 mg DHA
i EPA dziennie). Dodatkowo EPA i DHA wspierają utrzymanie prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi (korzystne działanie przy
przyjmowaniu 2 g DHA i EPA dziennie). Witamina E zawarta w suplemencie diety Rodzina Zdrowia Omega Forte wspiera ochronę
komórek przed stresem oksydacyjnym.

W opakowaniu o masie netto 71,23 g znajduje się 60 kapsułek (6 blistrów po 10 kapsułek) Rodzina Zdrowia Omega Forte. W skład
każdej kapsułki suplementu diety wchodzi 1000 mg oleju z ryb (w tym 330 mg EPA i 220 mg DHA, a także 100 mg innych kwasów
omega-3), a oprócz tego 12 mg (100% RWS) witaminy E. W składzie suplementu diety Rodzina Zdrowia Omega Forte znajdują się
również substancje pomocnicze, czyli żelatyna wieprzowa oraz glicerol.

Zaleca się, aby przyjmować suplement diety Rodzina Zdrowia Omega Forte według wskazań producenta i w określonych przez niego
dawkach. Z tego powodu przed rozpoczęciem suplementacji należy zapoznać się z informacjami podanymi na opakowaniu produktu.
Rekomendowane dawkowanie Rodzina Zdrowia Omega Forte to 1–2 kapsułki dziennie, jeśli suplement diety przyjmowany jest w celu
wspomagania pracy mózgu, serca i wzroku, albo 2 kapsułki przyjmowane w częstotliwości 2 razy dziennie, jeśli suplement diety jest
przyjmowany przez pacjentów chcących wspomagać utrzymanie prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi. Nie należy zażywać
większych dawek tego suplementu diety.

Suplement diety Rodzina Zdrowia Omega Forte ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien z niego
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korzystać. Kapsułki nie powinny być przyjmowane przez osoby, które są nadwrażliwe na chociaż jeden z ich składników. Suplement
diety jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych, więc nie powinien być podawany dzieciom. Nie można również traktować suplementu
diety Rodzina Zdrowia Omega Forte jako substytutu zbilansowanej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich
zastąpić. Suplement diety Rodzina Zdrowia Omega Forte nie powinien być przyjmowany w dawkach większych niż wskazane przez
producenta. Kapsułki należy ponadto przechowywać tak, aby były niewidoczne i niedostępne dla małych dzieci. Suplement diety najlepiej
przechowywać w temperaturze 15–25°C. W czasie przechowywania powinien być on chroniony przed niekorzystnym działaniem światła
i wilgoci.

Składniki
olej rybi, żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, octan DL-alfa tokoferylu (witamina E).

1 kapsułka zawiera:

olej z ryb - 1000 mg*, w tym:
EPA 33% - 330 mg*
DHA 22% - 220 mg*

kwasy omega-3 10% - 100 mg*
Witamina E - 12 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Masa netto: 71,23 g
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
6 blistrów po 10 kapsułek

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia Omega Forte jest suplementem diety stanowiącym źródło kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witaminy E. Do grupy
nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 należą: kwas eikozapentaenowy, czyli EPA i kwas dokozaheksaenowy, czyli DHA.

EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. Ich korzystne działanie występuje w przypadku spożywania
250 mg EPA i DHA dziennie.
DHA ponadto przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia. Jego korzystne działanie
występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.
DHA i EPA pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi, a ich korzystne działanie występuje w
przypadku spożywania 2 g EPA i DHA dziennie.
Nie należy przekraczać poziomu uzupełniającego dziennego spożycia 5 g EPA i DHA łącznie.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1-2 kapsułki dla osób dbających o prawidłowe funkcjonowanie serca, wzroku i mózgu: 2
kapsułki 2 razy dziennie dla osób dbających o utrzymanie prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze 15°C -25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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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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