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EkaOmegarol - Omega Forte EkaMedica kaps.
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent JARO-POL EKAMEDICA, KOZY

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
EkaOmegarol - omega forte 60 kaps. - EkaMedica

EkaOmegarol - omega forte suplement diety

Ekamedica

Opakowanie: 60 tabletek (81 g)

EkaOmegarol to suplement diety zawierający w swoim składzie olej ryb ioraz witaminę E
Witamina E zaliczana jest do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i jest jednym z głównych przeciwutleniaczy. W jej skład
wchodzą, m.in.: tokoferole. Odpowiedni jej poziom pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Składniki: olej rybi, żelatyna wołowa*, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol*, woda*, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu)

*składniki kapsułki

Sposób użycia: dorośli 1 kapsułka dziennie.
1 kapsułka produktu zawiera: 1000 mg oleju rybiego, w tym 150 mg EPA i 100 mg DHA oraz 10 mg witaminy E w przeliczeniu na
ekwiwalent ?-tokoferolu

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Korzystne działanie uzyskuje się po spożyciu 1 kapsułki dziennie

Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.
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 Przechowywanie: preparat należy po otwarciu przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 150C do 250C, w suchym
miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety 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
EkaMedica JaRo-Pol
Kozy

 

Galeria
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