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Solgar Omega 3 1764 mg EPA/DHA x 50 kaps
 

Cena: 172,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Koncentrat z oleju ryb zimnowodnych, żelatyna wołowa, substancja glazurująca: glicerol (roślinny), przeciwutleniacz: mieszanina
tokoferoli.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:

Koncentrat z oleju ryb zimnowodnych 1900 mg*

w tym:

kwas eikozapentaenowy EPA 1008 mg*
kwas dokozaheksaenowy DHA 756 mg*

Wielonienasycone kwasy Omega-3, w postaci estrów etylowych

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
50 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Kwas DHA przyczynia się do utrzymania właściwego funkcjonowania mózgu oraz do utrzymania prawidłowego widzenia.
Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Osoby dorosłe dwie 2kapsułki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza.

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

Producent
SOLGAR Polska
02-495 Warszawa
Skoroszewska 12

Ważne informacje
Produkt bezglutenowy. Nie zawiera pszenicy, drożdży, produktów mlecznych, sztucznych substancji przedłużających trwałość,
substancji słodzących, aromatów i barwników.

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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