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GOLD OMEGA 3 D3+K2 x 30kaps. OLIMP
 

Cena: 28,08 zł

Opis słownikowy

MARKA OLIMP

OPAKOWANIE 30 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT OLIMP LABORATORIES

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

Opis produktu
 

Wskazania
składniki na mocne serce, układ krwionośny i kostny,kwasy omega 3 wzbogacone witaminami D3 i K2,1000 mg Olej rybi - 33% EPA/ 22%
DHA,nowa innowacyjna formuła,olej z 65% kwasów tłuszczowych omega-3,2000 j.m. D3,50 µg K2 MK-7

Składniki
olej rybi (źródło kwasów omega-3), witamina K (menachinon-7 - witamina K2 otrzymywana z soi przez fermentację), witamina E (D-alfa-
tokoferol), witamina D (cholekalcyferol - witamina D3), składniki otoczki (żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol; woda,
barwnik: E 150d)

Wartości odżywcze Informacja żywieniowa 1 kapsułka RWS*
Olej rybi (65% kwasów tłuszczowych
omega-3)

1000 mg -

w tym: 33% kwas eikozapentaenowy
(EPA)

330 mg -

22% kwas dokozaheksaenowy (DHA) 220 mg -
10% inne kwasy omega-3 100 mg -
Witamina D (D3) 50 µg (2000 j.m.) 1000%
Witamina K (K2) 50 µg 67%
Witamina E (mg α-TE) 12 mg 100%
*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka raz dziennie po posiłku, popijając dużą ilością wody. 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.

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

Przeciwwskazania
Uwaga: produkt może zawierać lecytynę sojową. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem
preparatu skonsultować się z lekarzem. Nie stosować innych preparatów z witaminą D lub K. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości
na którykolwiek ze składników produktu.
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