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NOW Evening Primrose Oil (olej z wiesiołka
 

Cena: 35,00 PLN

Opis produktu
 

O produkcie
Evening Primrose oil – Olej z wiesiołka 500 mg:

zdrowa skóra
zdrowie kobiet – łagodzenie dyskomfortu przy napięciu przedmiesiączkowym
NIE ZAWIERA HEKSANU

Evening Primrose 500 mg marki NOW® (Olej z wiesiołka) zawiera naturalnie występujący kwas gammalinolenowy (GLA), kwas
tłuszczowy omega-6, występujący również w olejach z nasion ogórecznika i czarnej porzeczki. Chociaż organizm ludzki jest w stanie
wytworzyć kwas gamma-linolenowy (GLA) ze spożywanego kwasu linolenowego, niemniej jednak może on być bardziej odpowiedni do
wspierania funkcji organizmu, gdy jest bezpośrednio podany do spożycia. Wspierając prawidłowe reakcje układu odpornościowego
organizmu, GLA może pomóc w utrzymaniu prawidłowej funkcji bariery skórnej, jak również wesprzeć zdrowie systemu naczyniowego.
Może być również stosowany jako wsparcie żywieniowe dla złagodzenia dyskomfortu związanego z zespołem napięcia
przedmiesiączkowego.

Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy są
regularnie kontrolowani.

SKŁAD:

Zawartość składników fizjologicznie czynnych........Zalecana do spożycia dzienna porcja: 3 kapsułki......................%RWS
w dziennej porcji:
Olej z wiesiołka (Oenothera biennis) (nasiona)
(tłoczony na zimno, bez heksanu), w tym:................................................1500 mg................................................................†....
– Kwas Gamma Linolenowy (GLA) .............................................................135 mg.................................................................†....
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 Całkowita zawartość tłuszczu, w tym:..........................................................1,5 g...................................................................†....
– Tłuszcze wielonienasycone........................................................................1 g.....................................................................†....
– Tłuszcze jednonienasycone ......................................................................0,5 g...................................................................†....

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
† – RWS nie zostało określone

Składniki:
Olej z wiesiołka; materiał kapsułki – żelatyna wołowa, glicerol, woda.

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie wykorzystano: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzew.
Wyprodukowano w zakładzie spełniającym warunki GMP, w którym przetwarza się również inne składniki zawierające te alergeny.

Zawartość: 250 kapsułek żelowych
Dzienne spożycie: 3 kapsułki
Opakowanie starcza na: BD
Masa netto: 195 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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