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BIOCARDINE OMEGA-3 60 kapsułek
 

Cena: 41,60 PLN

Opis słownikowy

Producent MARINEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

OpisBIOCARDINE OMEGA-3 60 kapsułekBioCardine®Omega-3 - żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (żspm) - połączenie
3 olejów rybich, jest unikalnym źródłem naturalnej kompozycji tłuszczów, głównie wyższych wielonienasyconychkwasów tłuszczowych
grupy omega-3, niezbędnych organizmowi człowieka do uzyskania genetycznofizjologicznej budowy i działania:• mózgu i układu
nerwowego,• serca i układu krążenia,• systemu przeciwzapalnego.W czasie zaburzeń i chorób zapotrzebowanie organizmu człowieka na
ten rodzaj tłuszczów znacząco wzrasta, dlatego, jak wykazało 25 wieloośrodkowych i wielokierunkowych badań naukowych
przeprowadzonych u pacjentów, BioCardine®Omega-3 (żspm*) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w niedożywieniu
organizmu człowieka wyższymi kwasami tłuszczowymi równolegle z leczeniem:• schizofrenii, depresji, stwardnienia rozsianego,•
zaburzeń profilu lipidowego, np. hipertrójglicerydemia, hipercholesterolemia, dyslipidemia,• miażdżycy, zaburzeń rytmu i przewodzenia,
zapalenia mięśnia sercowego, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca,• reumatoidalnego zapalenia stawów,• łuszczycy, atopowego
zapalenia skóry,• chorób metabolicznych, np. cukrzyca.Oraz:• w okresie rekonwalescencji po poważnych incydentach sercowo-
naczyniowych, np. zawał serca, udar mózgu;• w okresie okołooperacyjnym i podczas rekonwalescencji po zabiegach,• w trakcie
stosowania diety ketogenicznej.Sposób użyciaDo uzyskania prawidłowej pod względem genetycznym i fizjologicznym budowy i
działania, Organizm Człowieka potrzebuje naukowo dowiedzionych ilości substancji budulcowych i regulatorowych. Dawkowanie
BioCardine®Omega-3 (żspm*) jest poparte wynikami 25 wieloośrodkowych i wielokierunkowych badańnaukowych u
pacjentów.BioCardine Omega-3 ®Jeżeli lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej, to żywność medyczną BioCardine®Omega-3 (żspm*)
należy stosować w następujący sposób:Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej:schizofrenii i depresji, świeżego udaru mózgu i
zawału sercastosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową12 kapsułek dziennie(120 kcal) do 6 miesięcyRównolegle z leczeniem
chorób w fazie przewlekłej:chorób serca i układu krążenia, RZS, łuszczycy, schizofrenii i depresjioraz przebytych incydentów
wieńcowych6 kapsułek dziennie(60 kcal) bezterminowoRównolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób:mózgu i układu nerwowego,
serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym4 kapsułki dziennie(40 kcal) bezterminowoSPOSÓB STOSOWANIAProdukt jest
przeznaczony do postępowania dietetycznego u dorosłych. W przypadku dzieci, kobietw ciąży i karmiących piersią BioCardine®Omega-3
można stosować po konsultacji z lekarzem.• BioCardine®Omega-3 (żspm*) należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkiem – dzięki
temu zapewnione jest optymalne wchłanianie lipidów zawartych w produkcie.• Z reguły dzienną dawkę produktu przyjmuje się w 2-3
porcjach. Jeśli jednak polecasz większe ilości BioCardine®Omega-3 (żspm*), poinformuj, że pacjent może podzielić je na większą liczbę
porcji (nawet do 8). Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie preparatu przed każdym posiłkiem.• Kapsułki można połykać w całości,
jednak rekomendujemy, aby spożywać sam olej w nich zawarty,
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ponieważ to on dostarcza substancji budulcowych i organizm powinien je otrzymywać już przez błony śluzowe jamy ustnej. Dlatego
przed połknięciem przytrzymaj olej przez kilkanaście sekund w jamie ustnej – w ten sposób błony śluzowe ulegają bezpośrednio
fizjologicznej odbudowie i regeneracji.• Jeśli rybi posmak oleju jest trudny do zaakceptowania, poleć pacjentowi wymieszanie porcji oleju
z naturalnym sokiem owocowym (np. malinowym czy wiśniowym, ale nigdy nie cytrusowym), przegryzienie go pieczywem lub popicie
niewielką ilością przegotowanej wody lub herbaty ziołowej.• W fazie ostrej, równocześnie z produktem BioCardine®Omega-3 (żspm*)
należy stosować dietę niskotłuszczową

SkładBioCardine®Omega-3 (żspm*) to chronione europejskim patentem połączenie biologicznych, pełnowartościowych, naturalnie
czystych i niewzbogacanych olejów z mięśni sardynek, sardeli i makreli(Południowy Ocean Spokojny).Wartość odżywcza 2 kapsułki -
3,15 g 100 g produktuWartość energetyczna 20 kcal / 83,74 kJ 635 kcal / 2658 kJBiałko - żelatyna 602 mg 19 gWęglowodany - glicerol
266 mg 8,4 gTłuszcz rybi ogółem, w tym: 2,28 g 72 gcholesterol <5 mg <0,16 gkwasy tłuszczowe nasycone 0,24 g 7,58 gkwasy
tłuszczowe jednonienasycone 0,31 g 9,76 gwyższe wielonienasycone kwasytłuszczowe, w tym omega-3 1,63 g 51,88 gSkładniki
dodatkowe: aromaty – naturalny smak cytrynowy, przeciwutleniacze – mieszanina tokoferoli (E306),ekstrakt rozmarynu (E392),
witamina C (E304).Składniki otoczki: żelatyna, glicerol (nośnik), woda
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