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Oeparol, kapsułki, 60 szt.
 

Cena: 34,89 zł

Opis słownikowy

Marka Oeparol

Postać kapsułki

Producent Adamed

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Olej z wiesiołka

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Oeparol, kapsułki, 60 szt.

Oeparol - suplement diety zawierający olej z nasion wiesiołka dziwnego tłoczonego na zimno. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych
i dzieci powyżej 6 roku życia.

Skład Oeparol, kapsułki, 60 szt.

Olej z nasion wiesio?ka dziwnego (Oenothera paradoxa), ?elatyna, substancje
utrzymuj?ce wilgo? – glicerol, sorbitol.

Sk?adniki 1 kapsu?ka 3 kapsu?ki 6 kapsu?ek
Olej z nasion
wiesio?ka

510 mg 1530 mg 3060 mg

Nienasycone
kwasy t?uszczowe

min. 389,5 mg

 

min. 1168,5 mg

 

min. 2337 mg
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w tym:

kwas linolowy (LA)

kwas gamma-
linolenowy (GLA)

min. 347,11 mg

min. 42,39 mg

1041,33 mg

min. 127,17 mg

2082,66 mg

min. 254,34 mg

Działanie Oeparol, kapsułki, 60 szt.

Olej z nasion wiesiołka wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wspomaga utrzymanie prawidłowego funkcjonowania serca i
naczyń krwionośnych, dodatkowo wpływa na przebieg procesów fizjologicznych.

Kwas linolowy wspomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

Wskazania Oeparol, kapsułki, 60 szt.

OEPAROL suplement diety zalecany jest dla osób, które chcą zadbać o utrzymanie dobrej kondycji skóry, szczególnie poprawę jej
nawilżenia, odżywienia i ujędrnienia bez niedoskonałości.

Dawkowanie Oeparol, kapsułki, 60 szt.

Dorośli i młodzież: 1-2 kapsułki 2 razy dziennie.

Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 kapsułka dziennie.

Informacje dodatkowe Oeparol, kapsułki, 60 szt.

Podawaniu dzieciom, kobietom w okresie ciąży i laktacji podejmować w porozumieniu z lekarzem.
Stosowanie preparatu ze środkami wydłużającymi krzepnięcie krwi skonsultować z lekarzem.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od wilgoci i światła.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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