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Omega-3 1000, kapsułki, 60 szt. Naturell
 

Cena: 30,47 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Naturell

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Omega-3 1000, kapsułki, 60 szt. Naturell

Opis

Omega-3 1000 - suplement diety, uzupe?niaj?cy diet? w nienasycone kwasy

t?uszczowe omega -3.

Sk?adniki

olej z ryb, ?elatyna; substancja glazuruj?ca: glicerol; przeciwutleniacz: mieszanina

tokoferoli.
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Sk?adniki 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki 3 kapsu?ki

Olej z ryb,

w tym:

EPA- kwas

eikozapentaenowy

(33%)

DHA - kwas

dokozaheksaenowy

(22%)

1000 mg

 

330 mg

220 mg

2000 mg

 

660 mg

440 mg

3000 mg

 

90 mg

660 mg

inne kwasy t?uszczowe z

rodziny omega-3 (10%)

100 mg 200 mg 300 mg

Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, soi i ich produktów pochodnych. 

W?a?ciwo?ci sk?adników

Kwasy omega-3 przyczyniaj? sie do prawid?owego funkcjonowania serca i mózgu, a

tak?e do utrzymania prawid?owego widzenia.

Zalecane dzienne spo?ycie

Dzieci powy?ej 2 roku ?ycia: 1 kapsu?ka dziennie.

Doro?li: 2 kapsu?ki dziennie.
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Kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?: 3 kapsu?ki dziennie.

Kapsu?ki nale?y popi? wod?.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Osoby z zaburzeniami krzepliwo?ci krwi lub stosuj?ce leki zmniejszaj?ce krzepliow??

krwi, kobiety w ci??y i matki karmi?ce powinny skonsultowa? przyjmowanie preparatu z

lekarzem.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet?

i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik)

zró?nicowanej diety.

Przechowywa? w temperaturze pokojowej.

Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.

Przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
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