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Wiesiołek x 60 kaps (hasco-lek)
 

Cena: 23,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z nasion wiesiołka, żelatyna, gliceryna roślinna, D-alfa tokoferol.

1 kapsułka zawiera:
Olej z nasion wiesiołka 500 mg*. Dzienna porcja (2-6 kapsułek) zawiera: olej z nasion wiesiołka - 1000-3000 mg*.
* brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Wiesiołek Naturkaps jest preparatem naturalnym, zawierającym olej otrzymywany z nasion wiesiołka poprzez tłoczenie na zimno, dzięki
czemu zachowuje naturalne wartości i aktywność biologiczną. Preparat zalecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w olej z nasion
wiesiołka będący źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w tym kwasu gamma-linolenowego (GLA), niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Olej z nasion wiesiołka pomaga w utrzymaniu prawidłowej struktury skóry, jej elastyczności i
wyglądu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zwykle stosuje się:
dorośli: 1-2 kapsułki 3 razy na dobę
dzieci od 12-go roku życia: 1 kapsułkę 2-3 razy na dobę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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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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