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Wiesiołek OleoVitum płyn 100 ml
 

Cena: 24,40 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wiesiołek, płyn, 100ml

Wiesiołek OleoVitum to suplement diety, który charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczów wielonienasyconych, do których należą
kwasy omega-6. Kwasami z rodziny omega-6 są: kwas linolowy (LA) oraz kwas gamma-linolenowy (GLA) zawarte w oleju z wiesiołka.
Kwas linolowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 2g LA dziennie. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Preparat polecany jest dla dzieci
powyżej 3-go roku życia i osób dorosłych.

Zastosowanie: uzupełnianie codziennej diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: dzieci powyżej 3-go roku życia 1,25ml (1/4 łyżeczki załączonej do opakowania), dorośli 2,5ml (1/2 łyżeczki załączonej
do opakowania) dziennie w trakcie posiłku.

Składniki: olej z nasion wiesiołka tłoczony na zimno (99,3%), octan DL-alfa-tokoferylu, palmitynian retinylu.

Dzienna porcja dla dzieci (1,25ml) zawiera: 0,96g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym 0,95g kwasów tłuszczowych
omega-6, z czego 0,85g kwasu linolowego oraz 0,1g kwasu gamma-linolenowego, 6mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (witaminy E) (50%)*,
200µg ekwiwalentu retinolu (witaminy A) (25%)*.

Dzienna porcja dla dorosłych (2,5ml) zawiera: 1,92g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym: 1,9g kwasów tłuszczowych
omega-6, z czego 1,7g kwasu linolowego oraz 0,2g kwasu gamma-linolenowego, 12mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (witaminy E)
(100%)*, 400µg ekwiwalentu retinolu (witaminy A) (50%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:
Może wytrącić się naturalny osad.
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Przed użyciem wstrząsnąć.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:
Oleofarm Sp. z o.o.
ul.Mokronoska 8
52-407 Wrocław

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

