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AURA HERBALS Omega-3 (370 DHA / 700 EPA) płyn 200 ml
 

Cena: 37,71 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS Omega-3 (370 DHA / 700 EPA) płyn 200 mlSuplement Diety w płynie Aura HerbalsOmega-3 DHA 370 mg i
EPA 700mg - 200 ml - 40 dziennych porcjiw płynie 40 dziennych porcjibogate w kwasy tłuszczowe omega-3 naturalnego
pochodzeniaolej z ryb atlantyckich (pozyskiwany z Makreli atlantyckiej, Sardeli i Sardynek atlantyckich)najprostszy skład, bez zbędnych
dodatkówKwas DHA przyczynia się do utrzymania właściwego funkcjonowania mózgu oraz do utrzymania prawidłowego
widzenia.*Większe zapotrzebowanie na ten składnik występuje u kobiet będących w ciąży i karmiących piersią oraz wśród osób, których
dieta jest uboga w ryby.Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.*Korzystne działanie występuje w
przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA i EPA
dziennie.Zalecane spożycieZalecana porcja do spożycia w ciągu dnia5-10 ml roztworu.Do miarki dozującej wlać 5-10 ml roztworu.
Spożyć bezpośrednio lub dodać do zimnego posiłku (na przykład do sałatki).Nie przekraczaj zalecanej dziennej porcji.WażneSuplement
diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia.Nie należy stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.PrzechowywaniePrzechowuj w
suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu przechowuj w lodówce. Nie zamrażaj.Suplement diety przechowuj w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.SkładnikiOlej rybi (bogate w kwasy Omega-3), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli (witamina
E).Składniki w dziennej porcji Sk?adniki 5 ml 10 ml

Olej rybi (?ród?o kwasów
Omega-3), w tym:

4100 mg 8200 mg

kwas EPA 700 mg 1400 mg
kwas DHA

ProducentAura Herbals Jarosław Paulul. 23 marca 77/3, 81-820 Sopot
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