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SOLGAR, Omega 3 naturalne źródło EPA i DHA , 60 kapsułek
 

Cena: 79,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Produkt ten stanowi skoncentrowane źródło oleju rybiego o gwarantowanej standaryzowanej zawartości Nienasyconych Kwasów
Tłuszczowy Omega 3 (EPA i DHA).

Koncentrat oleju rybiego Solgara uzyskany jest ze śledzi, makreli, sardeli i sardynek chilijskich i boliwijskich. Dostarcza w jednej kapsułce
dzienną porcję kwasów Omega 3 równą zalecanemu spożyciu odpowiedniej porcji ryb.

Produkt ten jest testowany pod względem zanieczyszczeń oprócz, standardowych – specjalne testy wykluczające obecność PCB.

Idealny produkt dla osób, które nie przepadają za rybami lub tych, które nie są w stanie zjeść odpowiedniej porcji ryb w diecie.

SKŁAD
Jedna (1) kapsułka zawiera:
Kwas Eikozapentaenowy......................................160 mg
(EPA*)

Kwas Dokozaheksaenowy...................................100 mg
(DHA*)

* wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 w formie naturalnych triglicerydów

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

DAWKOWANIE
1 kapsułka dziennie

OPAKOWANIE
60 kapsułek

KURACJA
60 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Otoczka kapsułki żelowej: żelatyna (zwierzęca), glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego)
Antyoksydant: naturalna mieszanka tokoferoli (witamina E)

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera: glutenu, pszenicy, drożdży, produktów mlecznych, substancji słodzących, sztucznych substancji konserwujących,
zapachowych i barwiących.
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