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BIOMARINE 1140 60 kapsułek, infekcja, łuszczyca,
reumatyzm,
 

Cena: 78,49 PLN

Opis słownikowy

Producent MARINEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu
 

OpisBIOMARINE 1140 60 kapsułekBioMarine®1140 (żspm) – połączenie olejów z wątroby 4 gatunków rekinów głębinowych jest
unikalnymźródłem naturalnej kompozycji tłuszczów, głównie tłuszczów złożonych: alkilogliceroli i skwalenu,niezbędnych organizmowi
człowieka do uzyskania genetyczno-fizjologicznej budowy i działania:• układu odpornościowego• układu krwiotwórczego• układu
limfatycznego• skóryW czasie zaburzeń i chorób zapotrzebowanie organizmu człowieka na ten rodzaj tłuszczów znaczącowzrasta,
dlatego, jak wykazało 30 wieloośrodkowych i wielokierunkowych badań naukowychprzeprowadzonych u pacjentów, BioMarine®1140
(żspm) przeznaczony jest do postępowaniadietetycznego w niedożywieniu organizmu człowieka tłuszczami złożonymi równolegle z
leczeniem:• ciężkich i nawracających infekcji bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i mieszanych,• autoimmunologicznych chorób
tarczycy (np. choroba Hashimoto),• zaburzeń morfologii krwi,• reumatoidalnego zapalenia stawów,• łuszczycy, atopowego zapalenia
skóry.Oraz:• w okresie rekonwalescencji po przebytych infekcjach,• w czasie zwiększonej zapadalności na choroby infekcyjneSposób
użyciaProdukt jest przeznaczony do postępowania dietetycznego u dorosłych. W przypadku dzieci, kobietw ciąży i karmiących piersią
BioMarine®1140 (żspm) można stosować po konsultacji z lekarzem.• BioMarine®1140 (żspm) należy przyjmować 15-20 minut przed
posiłkiem – dzięki temuzapewnione jest optymalne wchłanianie lipidów zawartych w produkcie.• Z reguły dzienną dawkę produktu
przyjmuje się w 2-3 porcjach. Jeśli jednak polecasz większą ilośćBioMarine®1140 (żspm), poinformuj, że pacjent może podzielić ją 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,ponieważ to on dostarcza substancji budulcowych i
organizm powinien je otrzymywać już przez błonyśluzowe jamy ustnej. Dlatego przed połknięciem przytrzymaj olej przez kilkanaście
sekund w jamieustnej – w ten sposób błony śluzowe ulegają bezpośrednio fizjologicznej odbudowie i regeneracji.• Jeśli rybi posmak
oleju jest trudny do zaakceptowania, poleć pacjentowi wymieszanie porcji olejuz naturalnym sokiem owocowym np. malinowym lub
wiśniowym, ale nigdy nie z cytrusowym. Sokicytrusowe, zwłaszcza grejpfrutowy, zawierają duże ilości furanokumaryn. Związki te
wpływają naaktywność enzymów wątrobowych, które współuczestniczą w metabolizmie tłuszczów złożonychi wyższych kwasów
tłuszczowych. Zaleca się, aby między spożyciem preparatów na bazie olejówrybich, a cytrusów bądź soków cytrusowych zachować co
najmniej godzinny odstęp czasowy.Można również porcję oleju przegryźć kawałkiem pieczywa lub popić niewielką ilością
przegotowanejwody lub herbaty ziołowej.• W fazie ostrej, równocześnie z produktem BioMarine®1140 (żspm) należy stosować dietę
niskotłuszczową, aby umożliwić organizmowi prawidłowe wykorzystanie tłuszczów złożonychdostarczonych w dziennej porcji
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preparatu.SkładBioMarine®1140 (żspm) to chronione europejskim patentem połączenie biologicznych, pełnowartościowych, naturalnie
czystych i niewzbogacanych olejów z wątroby 4 gatunków rekinów głębinowych(południowo-zachodni Ocean Spokojny i Morze
Tasmana, obszary wokół Nowej Zelandii i Australii).Wartość odżywcza 2 kapsułki - 3,08 gWartość energetyczna 100,3 kJ / 23,6
kcalBiałko - żelatyna 0,55 gWęglowodany - glicerol 0,25 gTłuszcz rybi ogółem, w tym: 2,28 gkwasy tłuszczowe nasycone 680
mgalkiloglicerole 480 mgskwalen 480 mgProducentMarine Ingredients LLC794 Sunrisw Boulevard,Mt. Bethel, PA 18343 U.S.A.
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