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OLEOFARM CZARNUSZKA 60 kapsułek
 

Cena: 16,53 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLEOFARM

Opis produktu
 

OLEOFARM CZARNUSZKA 60 kaps.

**Opis produktu:**

Olej z czarnuszki charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczów nienasyconych,
w tym tłuszczów wielonienasyconych, do których należą kwasy omega-6. Kwasem tłuszczowym z rodziny omega-6 jest kwas linolowy
(LA), który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania
10 g LA dziennie. Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu cholesterolu we krwi
(jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są tłuszczami nienasyconymi).
Witamina A pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
oraz pomaga zachować zdrową skórę.

**Składniki:**

Oej z nasion czarnuszki siewnej tłoczony na zimno, żelatyna (składnik otoczki), palmitynian retinylu, emulgator: monolaurynian
polioksyetylenosorbiotolu (polisorbat 20).

**Działanie:**

Preparat polecany jest dzieciom od 13. roku życia oraz osobom dorosłym
w celu uzupełniania diety w nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminę A.

**Zalecane spożycie:**

Dzieci od 13. roku życia i dorośli - 1 kapsułka dwa razy dziennie w trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety
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nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga
zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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