
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Doppelherz Aktiv Omega-3 Forte 1400 60 kapsułek
 

Cena: 28,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Omega-3 Forte 1400, 60 kapsułek

Omega-3 kombinacja niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) występujących głównie w rybach morskich, np. w
sardynkach. Kwasy Omega-3 podobnie do witamin nie są produkowane w organizmie i muszą być dostarczane razem z pożywieniem,
aby umożliwić prawidłową pracę mózgu, oczu i serca.
Zastosowanie: suplementacja diety w kwasy Omega-3.

Zalecane spożycie: 1-2 kapsułki dziennie, dla ułatwienia połknięcia zaleca się stosowanie razem z łyżką gęstego jogurtu, popić
wystarczającą ilością płynu. Zaleca się przyjmowanie tuż przed posiłkiem.

Składniki: olej z ryb morskich zawierający łącznie 34% kawasów tłuszaczowych (EPA i DHA), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć:
glicerol, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E).

1 kapsułka zawiera: olej z ryb morskich 1400mg (w tym: 20% EPA 280mg, 14% DHA 195mg), witamina E 20mg (167%)*.

2 kapsułki zawierają: olej z ryb morskich 2800mg (w tym: 40% EPA 280mg, 28% DHA 390mg), witamina E 40mg (334%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: osoby chore na hemofilię i przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny skonsultować stosowanie preparatu z
lekarzem. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Zachowaniu zdrowia sprzyja zdrowy tryb życia i zbilansowana dieta.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (w zastępstwie) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.
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Nie zawiera glutenu ani laktozy.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Wytwórca:
Queisser Pharma
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg, Niemcy
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