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Vitter Blue Omega-3 z witaminą E forte x 60 kaps
 

Cena: 11,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi; żelatyna wołowa*; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol*; woda; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E).

*składniki otoczki kapsułki

1 kapsułka zawiera: 

Olej rybi 1000 mg* w tym:
EPA - kwas eikozapentaenowy 150 mg*
DHA - kwas dokozaheksaenowy 100 mg*

Witamina E 10 mg (83%RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
82 G
(Zawartość opakowania: 60 kapsułek o masie 1370 mg)

Charakterystyka

Suplement diety zalecany jest jako uzupełnienie ubogiej diety w oleje ryb morskich w cenne kwasy tłuszczowe Omega-3.
Polecany dla osób, które chcą zadbać o swoje serce i układ krążenia.
Omega-3 z witaminą E Forte suplement diety zawiera olej rybi, który jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i
DHA należących do grupy kwasów Omega-3. Dieta bogata w kwasy tłuszczowe jest ważna, ponieważ organizm człowieka nie
ma zdolności ich syntezowania, a więc muszą być one dostarczone z diety. Zawarte w składzie produktu kwasy
eikozapentaenowy (EPA) dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.
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Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Diagnosis S.A.
Ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok

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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