
 
E-PANACEUM

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

 

 

Rekinol extra olej z rekina + czosnek 72 kaps.
 

Cena: 12,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 72 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Rekinol Extra, 72 kapsułki

Rekinol Extra zawiera olej z wątroby rekina standaryzowany na 20% zawartość alkilogliceroli. Preparat charakteryzuje się wysoką
zawartością tłuszczów jednonienasyconych, do których należą kwasy tłuszczowe Omega-9, oraz wysoką zawartością kwasów
tłuszczowych Omega-3. Kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia i funkcjonownaia mózgu. Skład preparatu
Rekinol Extra został wzbogacony o witaminę D oraz o standaryzowany na zawartość alliny macerat olejowy z czosnku. Witamina D
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu odpornościowego, a także bierze udział w procesie podziału komórek.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne prepartu.

Zalecane spożycie: dorośli: 2 kapsułki raz dziennie na pół godziny przed posiłkiem. Dzieci powyżej 6-go roku życia: 1 kapsułka raz
dziennie na pół godziny przed posiłkiem.

Składniki: olej z wątroby rekina, żelatyna (składnik otoczki), macerat olejowy z czosnku standaryzowany na 2% zawartość alliny,
emulgator: monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20), cholekalcyferol.

1 kapsułka zawiera: olej z wąroby rekina 450mg, jednonienasycone kwasy tłuszczowe 279mg (w tym: kwasy tłuszczowe Omega-9
235mg), alkiloglicerole 90mg, kwasy tłuszczowe Omega-3 13mg (w tym: kwas DHA 5,5mg, kwas EPA 3,5mg), macerat olejowy z czosnku
50mg (w tym: allina 1mg), witamina D3 2,5mcg (100j.m.) (50%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie orgaznimu i zachowanie dobrej kondycji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróznicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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