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SOLGAR, Olej z siemienia lnianego 1250 mg, 90 kapsułek
 

Cena: 106,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Siemię lniane jest najlepszym naturalnym źródłem roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy Omega 3, Omega 6 i Omega
9. Przyrodniczo naturalne proporcje tych niezbędnych składników w oleju z siemienia lnianego doceniano od wieków.

Solgar wytwarza olej z siemienia lnianego w procesie produkcyjnym bez dostępu powietrza i światła. Technologia ta zapewnia i
gwarantuje pełną stabilność i świeżość oleju. Ponieważ olej z siemienia lnianego firmy Solgar nie jest z niczym mieszany zachowana
została jego naturalna struktura (wzajemne proporcje nienasyconych kwasów tłuszczowych i ich wysoka zawartość).

Istotną informacją jest to, iż już jedna kapsułka dostarcza odpowiednią dzienną porcję niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych (Omega 3, Omega 6 i Omega 9) w najlepiej przyswajalnych proporcjach. Oznacza to bardzo szybkie i stabilne reakcje
organizmu w wykorzystaniu tego składnika przez układ hormonalny oraz do tworzenia przeciwzapalnych prostoglandyn.

Przewagą tego preparatu jest również obecność naturalnie występujących innych kwasów tłuszczowych. Pełnią one wiele coraz
częściej odkrywanych istotnych funkcji zdrowotnych oraz podwyższają synergistyczną skuteczność tak przyrodniczo naturalnego
zestawu roślinnych kwasów tłuszczowych.

SKŁAD
Jedna kapsułka zawiera:
Kwas alfa-linolenowy.....................................650 mg
(Omega 3)

Kwas linolowy..................................................187 mg
(Omega 6)

Kwas oleinowy.................................................162 mg
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Pozostałe kwasy tłuszczowe.....................152 mg

Kwas palmitynowy.........................................62 mg

Kwas stearynowy..............................................37 mg

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
1 do 2 kapsułek dziennie

OPAKOWANIE
90 kapsułek

KURACJA
45 do 90 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Składniki otoczki:
żelatyna, glicerol

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących.
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