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Wiesiołek olej 100 ml
 

Cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 100 ml

Postać Olejki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z nasion wiesiołka tłoczony na zimno (99,3%),octan DL-alfa-tokoferylu, palmitynian retinylu.

Dzienna porcja dla dzieci (1,25 ml) zawiera
0,96 g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym 0,95 g kwasów tłuszczowych omega-6, z czego 0,85 g kwasu linolowego oraz
0,1 g kwasu gamma-linolenowego, 6 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu - witaminy E (50% RWS), 200 µg ekwiwalentu retinolu - witaminy A
(25% RWS)

Dzienna porcja dla dorosłych (2,5 ml) zawiera
1,92 g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym: 1,9 g kwasów tłuszczowych omega-6, z czego 1,7 g kwasu linolowego oraz 0,2
g kwasu gamma-linolenowego, 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu - witaminy E (100% RWS), 400 µg ekwiwalentu retinolu - witaminy A
(50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 100ml

Charakterystyka
Preparat polecany jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia i osób dorosłych w celu uzupełniania codziennej diety w kwasy omega-6: kwas
linolowy i kwas gamma-linolenowy oraz witaminy A i E.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Dzieci powyżej 3-go roku życia 1,25 ml (1/4 łyżeczki załączonej do opakowania)
Dorośli 2,5 ml (1/2 łyżeczki załączonej do opakowania) dziennie w trakcie posiłku.
Uwaga!
Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 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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