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Eye Q Płyn waniliowy 200 ml EQUAZEN
 

Cena: 64,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Eye Q, płyn o smaku waniliowym,
200ml

suplement diety

Eye q w postaci płynu to łatwy sposób dostarczenia do organizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 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 codziennej diety w kwasy omega-3 i omega-6.

Zalecane spożycie: rozpoczynając suplementację lub po dłuższej przerwie, w celu nasycenia organizmu przez pierwsze 12 tygodni
zaleca się przyjmowanie trzech łyżeczek (15ml) dziennie podczas posiłku. Po tym okresie zaleca się przyjmowanie jednej łyżeczki (5ml)
dziennie podczas posiłku.

Składniki: olej słonecznikowy (Helianthus annuus), olej z ryb, olej z wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis), aromat: naturalna wanilia,
przeciwutleniacz: D-alfa tokoferol ( z soi ).

5 ml płynu zawiera: olej z ryb, w tym kwasy omega-3 800mg ( kwas elikozapentaenowy (EPA) 186 mg i kwas dokozaheksaenowy (DHA)
58mg ), olej z wiesiołka, w tym kwasy omega-6 200 mg ( kwas gammalinolenowy (GLA) 20mg i kwasy tłuszczowe wilonienasycone
0,78g ).

15 ml płynu zawiera: olej z ryb, w tym kwasy omega-3 800mg ( kwas elikozapentaenowy (EPA) 558mg i kwas dokozaheksaenowy (DHA)
174mg ), olej z wiesiołka, w tym kwasy omega-6 800 mg ( kwas gammalinolenowy (GLA) 60mg i kwasy tłuszczowe wilonienasycone
2,34g ).
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Ważne wskazówki :

W przypadku stosowania jakichkolwiek leków, zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

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

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przed użyciem wstrząsnąć butelką.

Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Schłodzony olej może być mętny.

Zużyć w ciągu trzech miesięcy od otwarcia.

Producent:

Wyprodukowano w Holandii na zlecenie Vifor SA, Szwajcaria.

Dystrybutor w Polsce:

Qpharma Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 7F/10,

04-682 Warszawa.
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