
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Sercen x 30 kaps miękkich
 

Cena: 22,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi, kapsułka żelatynowa ( żelatyna, substancja wiążąca-glicerol, barwniki-tlenki i wodorotlenki żelaza, czerwień koszenilowa A), olej 
sojowy, tlenek magnezu, olej lniany, wyciąg suchy z owoców głogu, substancja przeciwzbrylająca-dwutlenek krzemu, emuglator-lecytyna 
sojowa, octan DL-alfa-tokoferylu (witaminaE), chlorek pirydoksyny (witamina B6), chlorek tiaminy (witamina B1), cyjanokobalamina 0,1%
(witamina B12), kwas Pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), przeciwutleniacz - mieszanka tokoferoli.
Składniki aktywne dzienna porcja

1 kapsułka
olej rybi

w tym min.:

55% kwasy omega-3 (EPA i DHA):

33 % EPA (kwas eikozapentaenowy)

22 % DHA (kwas dokozaheksaenowy)

455 mg

250 mg

150 mg

100 mg
olej lniany

w tym min.:

35 % kwas alfa-linolenowy

100 mg

35 mg
magnez 70 mg (19 % *)
witamina B6 2 mg (143 % *)
tiamina (witamina B1) 1 mg (91 % *)
witamina B12 1 µg (40 % *)
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kwas foliowy 65 µg (33 % *)
witamina E 3,35 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu

(28 % *)
wyciąg suchy z owoców głogu 60 mg

*RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek miękkich (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat polecany jest jako uzupełnienie diety szczególnie osobom: dbającym o serce i układ krążenia, przemęczonym, narażonym na
stres, których dieta jest uboga w ryby morskie i oleje roślinne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

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

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 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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