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BioCardine Omega-3 kaps. 60kaps.(4blist.x1
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps. (4 blist.x 15kaps.)

Producent MARINEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
BioCardine Omega-3, kapsułki z olejem, 60 szt.

Opis
BioCardine Omega-3 żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
to kapsułki zawierające skoncentrowany olej z mięśni sardynek, sardeli i makreli, który jest źródłem substancji budulcowych układów
krążenia i nerwowego oraz systemu przeciwzapalnego organizmu człowieka.

Skład
1140 mg oleju z mięśni sardynek, serdeli i makreli; substancje pomocnicze: aromat cytrynowy, przeciwutleniacze - mieszanina
naturalnych tokoferoli (E306), ekstrakt rozmarynu (E392), witamina C (6-palmitynian L-askorbylu); składniki otoczki: żelatyna, glicerol
(nośnik), woda.

Wartość odżywcza 2 kapsułki - 3,15 g 100 g produktu
Wartość energetyczna 20 kcal / 83,74 kJ 635 kcal / 2658 kJ
Białko - żelatyna 602 mg 19 g
Węglowodany - glicerol 266 mg 8,4 g
Tłuszcze, w tym:

cholesterol
NNKT* omega-3 TG, w tym
EPA omega-3 TG
DHA omega-3 TG

*NNKT - niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, TG - trójglicerydy

Masa netto
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 94,5 g

Przeznaczenie
Kapsułki BioCardine Omega-3 przeznaczone są do postępowania dietetycznego w zaburzeniach budowy i działania układów krążenia i
nerwowego, poprzez dostarczanie substancji budulcowych:
w chorobach serca i naczyń krwionośnych m.in. miażdżyca tętnic, nadciśnienie, dyslipidemia, choroba wieńcowa, arytmia i niewydolność
serca w celu uzupełniania niedoborów NNKT EPA + DHA omega-3, skuteczniejszego regulowania poziomu lipidów osocza, zmniejszania
rozmiaru blaszki miażdżycowej, zmniejszania ryzyka jej pęknięcia,
w przewlekłych stanach zapalnych i chorobach o podłożu zapalnym (m. in. reumatoidalne zapalenie stawów) w celu uruchamiania
naturalnych mechanizmów przeciwzapalnych i szybszego wygaszania procesów zapalnych,
w stanach po poważnych incydentach sercowo-naczyniowych (np. zawał serca, udar mózgu) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia
ponownych incydentów,
dla osób stosujących leki przeciwzakrzepowe (kwas acetylosalicylowy i klopidogrel) w celu wzmacniania skuteczności terapii
przeciwzakrzepowej i znoszenia zjawiska aspiryno- i klopidogrelooporności,
w schorzeniach układu nerwowego (m.in. depresja, schizofrenia, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane) w celu
dostarczania budulca komórek nerwowych i spowalniania intensywności procesów neurodegeneracyjnych.

Sposób użycia
Produkt przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych.
Stosowanie profilaktyczne u dzieci od 3 do 12 lat, kobiet w ciąży i matki karmiącej można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem.
Kapsułki przed połknięciem zaleca się rozgryzać lub zawartość wyciskać na łyżeczkę. Popić niewielką ilością neutralnego płynu, np.
wodą przegotowaną.

Przyjmować w porcjach podzielonych w ciągu dnia, na 30 minut przed posiłkiem lub 1,5 godziny po posiłku.
Walka z chorobą: w poważnych stanach chorobowych (np. po zawale serca, udarze mózgu, w chorobach nowotworowych) i w trakcie
wielolekowych terapii leczniczych do 3 miesięcy: 12 - 15 kapsułek dziennie
Rekonwalescencja: w zaburzeniach budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego, w chorobach o podłożu
zapalnym (RZS, łuszczyca, alergie) 6 kapsułek dziennie minimum przez 3 miesiące
Prewencja: w zapobieganiu zaburzeniom budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego 2 - 4 kapsułek
dziennie

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Przeciwwskazaniem do stosowania powyżej 4 g nnkt* EPA + DHA omega-3 jest: skaza krwotoczna, hemofilia, stosowanie bezpośrednio
przed zabiegiem operacyjnym.

Szczególną ostrożność należy zachować stosując leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol, warfaryna, klopidogrel, kwas
acetylosalicylowy), gdyż może nasilić się ich działanie, wydłużyć czas krzepnięcia oraz mogą powstawać krwawe podbiegnięcia.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie:
60 kapsułek

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z
wymogami producenta.

Producent
MARINEX
Placowa 4
Łódź
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