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Rodzina Zdrowia Wiesiołek x 120 kaps
 

Cena: 20,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z wiesiołka dziwnego Oenothera paradoxa (w tym 9% GLA, 68% LA), żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol

1 kapsułka zawiera:

Olej z nasion wiesiołka - 510 mg*, zawierający Nienasycone Kwasy Tłuszczowe - 392,7 mg*, w tym:
kwas linolowy (LA) - 346,8 mg*
kwas gamma- linolenowy (GLA) - 45,9 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
73,44 g
Zawartość opakowania: 120 kapsułek
12 blistrów po 10 kapsułek

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia Wiesiołek to suplement diety zawierający olej z nasion wiesiołka bogaty w Niezbędne Nienasycone kwasy tłuszczowe
omega-6: kwas linolowy (LA) i kwas gamma- linolenowy (GLA).

Wiesiołek dziwny Oenothera paradoxa wspiera pracę serca i układu odpornościowego.
Olej z wiesiołka zawiera kwasy z rodziny omega-6: kwas linolowy (LA) oraz kwas gamma-linolenowy (GLA).

Kwas linolowy (LA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi - korzystne działanie występuje
w przypadku spożywania 10 g LA dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1-2 kapsułki 3 razy dziennie. Przyjmować w trakcie posiłku, popić wodą.

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
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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