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Olimp Gold Omega 3 plus ciśnienie, 30 kaps.
 

Cena: 30,45 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z precyzyjnie opracowaną formułą wysokiej jakości składników zawierającą kwasy tłuszczowe Omega 3 pochodzące z
oleju rybiego oraz ekstrakt z liści oliwki europejskiej i występującą w nim oleuropeinę.

Preparat przeznaczony do stsowania przez osoby chcące uzupełnić dietę o składniki obecne w diecie śródziemnomorskiej (oleuropeinę z
oliwy z oliwek, nienasycone kwasy tłuszczowe z ryb), wesprzeć układ sercowo-naczyniowy, mają dietę ubogą w kwasy omega-3.

Składniki:
65% olej rybi, ekstrakt z liści oliwki (Olea europaea L.), octan DL-alfa-tokoferylu – witamina E, przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli;
kapsułka (żelatyna, barwnik – tlenki i wodorotlenki żelaza). Produkt może zawierać lecytynę sojową.

Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3.

Informacja żywieniowa  1 kapsułka

Olej rybi (65% kwasów tłuszczowych omega-3), w
tym:

500 mg

33% kwasu eikozapentaenowego (EPA) 165 mg
22% kwasu dokozaheksaenowego (DHA) 110mg
10% inne kwasy omega-3 50 mg
Ekstrakt z liści oliwki (10% oleuropeiny) 150 mg
Witamina E 6 mg (50%*)
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecana dzienna porcja:
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1 kapsułka 1-2 razy dziennie. 

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia.

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu.

Osoby chore, w szczególności na niedociśnienie, cukrzycę, choroby serca lub nerek, a także stosujące leki, w szczególności na
nadciśnienie, cukrzycę (obniżające poziom cukru we krwi) lub leki zmniejszające krzepliwość krwi (np. zawierające kwas
acetylosalicylowy), stosowanie produktu powinny skonsultować z lekarzem.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie: 30 kapsułek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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