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Solgar Pełne Spektrum Omega x 120 kaps
 

Cena: 140,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Solgar Pełne Spektrum Omega w postaci kapsułek z wyciągiem z łososia oraz witaminą D i astaksantyną to produkt
na bazie oleju z łososia alaskańskiego. Preparat nie zawiera w składzie glutenu, poza tym jest pozbawiony składników mlecznych,w jego
formule nie ma też cukru, soli, skrobi, drożdży i pszenicy. Kapsułki są też pozbawione substancji konserwujących oraz barwników i
składników zapachowych.

Na co jest Solgar Pełne Spektrum Omega? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zdrowych posiłków w
nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega, a także w witaminę D oraz astaksantynę. W składzie można znaleźć olej z łososia
alaskańskiego, który dostarcza do organizmu między innymi kwasy tłuszczowe omega-3, w tym DHA i EPA, a także proporcjonalnie
wysokie ilości kwasu DPA. Poza tym suplement diety Solgar Pełne Spektrum Omega dostarcza kwasy tłuszczowe omega-5, omega-6,
omega-7 i omega-9. Zawarta w suplemencie diety astaksantyna należy do naturalnych antyoksydantów. W kapsułkach można znaleźć
także witaminę D3.

W opakowaniu znajduje się 120 kapsułek Solgar Pełne Spektrum Omega. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 1200 mg oleju
z dzikiego łososia alaskańskiego, w tym 250 mg kwasów tłuszczowych omega-3: 101 mg EPA (kwas eikozapentaenowy), 90 mg DHA
(kwas dokozaheksaenowy), 20,5 mg DPA (kwas dokozapentaenowy), 38,5 mg innych kwasów tłuszczowych omega-3), a także 0,95 mg
łącznie kwasów tłuszczowych omega-5, 24 mg łącznie kwasów tłuszczowych omega-6, 96 mg łącznie kwasów tłuszczowych omega-7
oraz 192 mg łącznie kwasów tłuszczowych omega-9, a oprócz tego 10 µg astaksantyny oraz 2,5 µg (100 IU) witaminy D3. Skład 
suplementu diety Solgar Pełne Spektrum Omega uzupełniają składniki pomocnicze, czyli żelatyna zwierzęca, glicerol roślinny (z oleju z
ziarna palmowego i oleju kokosowego), mieszanina tokoferoli, wyciąg z rozmarynu, olejek z szałwii muszkatołowej oraz olejek
tymiankowy.

Suplement diety Solgar Pełne Spektrum Omega należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w określonych przez niego
dawkach. Zalecane dawkowanie Solgar Pełne Spektrum Omega to 1 kapsułka dziennie i nie należy tej dawki przekraczać. Opakowanie
prawidłowo suplementowanego (zgodnie z zaleceniami producenta) produktu powinno wystarczyć na około 4 miesiące (120 dni)
przyjmowania przez jedną osobę.
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Suplement diety Solgar Pełne Spektrum Omega nie może być stosowany przez każdego, ponieważ ma przeciwwskazania. Preparat nie
powinien być suplementowany przez osoby nadwrażliwe na choć jeden z jego składników. Suplementu diety Solgar Pełne Spektrum
Omega nie można traktować jako zamiennik zróżnicowanych posiłków i zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich zastąpić. Produkt
nie może być też przyjmowany w dawkach większych od zalecanych. Należy go przechowywać w taki sposób, aby nie był widoczny i
dostępny dla dzieci, pozostawał w temperaturze pokojowej i był zabezpieczony przed światłem oraz wilgocią.

Składniki
Olej z dzikiego łososia alaskiego
w tym:

Łącznie kwasy tłuszczowe omega-3
EPA (kwas eikozapentaenowy)
DHA (kwas dokozaheksaenowy)
DPA (kwas dokozapentaenowy)
Inne kwasy tłuszczowe omega-3
Astaksantyna
Witamina D3
Naturalne źródło trójglicerydów

Naturalne substancje pomocnicze: otoczka kapsułki żelowej: żelatyna zwierzęca, glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju
kokosowego), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, wyciąg z rozmarynu, olejek z szałwii muszkatołowej, olejek tymiankowy.

Jedna (1) kapsułka zawiera:

Olej z dzikiego łososia alaskiego 1200 mg*

w tym:

Łącznie kwasy tłuszczowe omega-3 250 mg*
EPA (kwas eikozapentaenowy) 101 mg*
DHA (kwas dokozaheksaenowy) 90 mg*
DPA (kwas dokozapentaenowy)20,5 mg*
Inne kwasy tłuszczowe omega-3 38,5 mg*

Łącznie kwasy tłuszczowe omega-5 0,95 mg*
Łącznie kwasy tłuszczowe omega-6 24 mg*
Łącznie kwasy tłuszczowe omega-7 96 mg*
Łącznie kwasy tłuszczowe omega-9 192 mg*

Astaksantyna 10 µg*
Witamina D3 (100 IU, cholekalcyferol) 2,5 µg*

* - brak podanego przez producenta na opakowaniu zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera: 120 kapsułek.
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Zawiera oleje rybie pochodzące z wyjątkowego pod każdym względem, gatunku łososia alaskańskiego- dzikiego Łososia Nerka. Dziki
łosoś alaskański Nerka jest jednym z najbogatszych i najlepszych źródeł nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega. Zawiera
kwasy Omega 3 takie jak EPA, DHA i co bardzo ważne proporcjonalnie duże ilości kwasu z grupy Omega 3 - DPA (kwas
dokozapentaenowy). Zawiera też kwasy nienasycone z grupy Omega 5, Omega 6, Omega 7 i Omega 9. Zawiera również astaksantynę,
która należy do najsilniejszych znanych naturalnych antyoksydantów. Olej z łososia alaskańskiego jest również bogatym źródłem
witaminy D3.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

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

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy , glutenu, produktów mlecznych jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

