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Cormega 1000, 1g, 40 kapsułek
 

Cena: 22,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.

Producent BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Olej rybi (źródło kwasów omega-3), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol. Informacje o alergenach: zawiera produkty
pochodzące z ryb.

Zawartość składników w jednej kapsułce/w trzech kapsułkach: olej rybi – 1000mg, w tym: kwasy Omega-3 – 350mg: EPA (kwas
eikozapentaenowy) – 180mg, DHA (kwas dokozaheksaenowy) – 120mg, inne kwasy Omega-3 – 50mg/3000mg, w tym: kwasy Omega-3
– 1050mg: EPA (kwas eikozapentaenowy) – 540mg, DHA (kwas dokozaheksaenowy) – 360mg, inne kwasy Omega-3 – 150mg.

Działanie
Skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych to doskonałe źródło kwasów Omega-3 (35%, w tym: 18% kwasu EPA i 12 % kwasu DHA).
Suplement diety Cormega 1000 rekomendowany jest do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe Omega-3. Oba kwasy – EPA i DHA – wspierają prawidłowe funkcjonowanie serca. Korzystny efekt występuje przy
dziennym spożyciu 250mg kwasów EPA i DHA.

Zastosowanie:
Suplement diety Cormega 1000 przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w kwasy tłuszczowe Omega-3.
Preparat dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.
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Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: 1-3 kapsułki. Zaleca się stosować w trakcie posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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