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Eye Q 240 kapsułek do żucia EQUAZEN
 

Cena: 129,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 240 kaps.

Postać kaps.do żucia

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Eye Q, smak truskawkowy,
240 kapsułek do żucia

suplement diety

Eye q w postaci kapsułek do żucia z wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi Omega-3 i Omega-6 w zbilansowanych porcjach. Skład
eye q jest oparty o naturalne oleje – z ryb i z wiesiołka. Do wytwarzania eye q wykorzystuje się wyłącznie młode sardynki i sardele z
odnawialnych ławic z czystych południowych oceanów. Olej z wiesiołka jest naturalnym olejem z pierwszego tłoczenia metodą na
zimno.

Zastosowanie: uzupełnienie diety dzieci i osób dorosłych w kwasy omega-3 i omega-6.

Zalecane spożycie: rozpoczynając suplementację lub po dłuższej przerwie w celu nasycenia organizmu: przez pierwsze 12 tygodni 6
kapsułek (2x3 kapsułki) dziennie podczas posiłku. Po tym czasie 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

Składniki: olej z ryb, olej z wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis), emulgator - glicerol, żelatyna, woda, substancja słodząca - ksylitol,
aromat truskawkowy, nośnik - sproszkowana celuloza, przeciwutleniacz: D-alfa tokoferol (uzyskany z soi).

2 kapsułki zawierają: olej z ryb (omega-3) 800mg ( w tym: kwas eikozapentaenowy (EPA) 186mg i kwas dokozaheksaenowy (DHA) 58mg
), olej z wiesiołka (omega-6) 200mg ( w tym: kwas gamma-linolenowy (GLA) 20mg).

Ważne wskazówki:

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia i osób dorosłych.

W przypadku stosowania jakichkolwiek leków zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem.
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Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut ( zamiennik ) zróżnicowanej diety.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej , w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:

Vifor Pharma Ltd, Wielka Brytania.

Dystrybutor:

Qpharma Sp. z o.o.,

ul. Wichrowa 7F/10,

04 - 682 Warszawa.
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