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Czarnuszka 60 kaps.
 

Cena: 17,10 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OleoVitum, Czarnuszka, 60 kapsułek

OleoVitum Czarnuszka to suplement diety, w którego składzie znajduje się tłoczony na zimno olej z nasion czarnuszki siewnej (Nigella
sativa L.). Olej z czarnuszki to składnik o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu linolowego (LA),
należącego do rodziny omega-6. Kwas linolowy wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie
występuje przy spożyciu 10g LA dziennie. Skład produktu został wzbogacony o witaminę A, posiadającą właściwości wspierające
prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, w tym wspomagające utrzymanie:

  odpowiedniego funkcjonowania układu odpornościowego,
  prawidłowego widzenia,
  właściwego stanu błoń śluzowych i skóry,
  prawidłowego poziomu żelaza.

Ponadto witamina A odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie

  Dorośli i dzieci od 13. roku życia: 1 kapsułka dwa razy dziennie w trakcie posiłku.

Składniki
Olej z nasion czarnuszki siewnej tłoczony na zimno (Nigella sativa L.), składnik otoczki (żelatyna), witamina A (palmitynian retinylu),
emulgator (monolaurynian polioksyetylenosorbiotolu (polisorbat 20).

1 kapsułka zawiera:
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  olej z nasiona czarnuszki siewnej 500mg, w tym nienasycone kwasy tłuszczowe 421,5mg, w tym:
  jednonienasycone kwasy tłuszczowe 123mg, w tym kwas oleinowy (omega-9) 115,5mg,
  wielonienasycone kwasy tłuszczowe 298,5mg, w tym kwas linolowy (omega-6) 285,5mg,
  witamina A (ekwiwalent retinolu) 180µg (20%)*.

2 kapsułki zawierają:

  olej z nasiona czarnuszki siewnej 1000mg, w tym nienasycone kwasy tłuszczowe 843mg, w tym:
  jednonienasycone kwasy tłuszczowe 246mg, w tym kwas oleinowy (omega-9) 231mg,
  wielonienasycone kwasy tłuszczowe 597mg, w tym kwas linolowy (omega-6) 571mg,
  witamina A (ekwiwalent retinolu) 320µg (40%)*.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
  Przed rozpoczęciem stosowania suplementu diety przez kobiety w ciąży i matki karmiące, należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto
60 kapsułek (35g)

Dodatkowe informacje
Surowcem do produkcji suplementu diety są ziarna czarnuszki z Egiptu.

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