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GAL LINIMER D3 4000 IU 60 kapsułek
 

Cena: 16,49 PLN

Opis słownikowy

Producent SPEC.PRZED.ROL.-PROD. GAL L.P.M.Ł. S.J.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościGAL LINIMER D3 4000 IU 60 kapsułekLINIMER® NNKT D3 4000 IU zawiera 100 µg witaminy D w 1 kapsułce i
przeznaczony jest dla osób zdrowych powyżej 75. roku życia. Preparat przeznaczony jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki
zawarte w oleju lnianym. Olej lniany to cenne źródło kwasów omega-3 i omega-6. Ze względu na działanie antyoksydacyjne wspomaga
trawienie oraz metabolizm i obniża poziom „złego” cholesterolu we krwi, poprawia kondycję skóry, włosów i paznokci.Witamina D
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w utrzymywaniu zdrowych kości i zębów oraz bierze udział w procesie podziału
komórek. Jest ona również pomocna we właściwym wchłanianiu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego stężenia wapnia we
krwi.Zalecane spożycieJedna kapsułka dziennie podczas posiłków. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25ºC w
suchym miejscu. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.WażnePrzechowywać w
temperaturze pokojowej do 25ºC w suchym miejscu. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.Składnikizimnotłoczony olej z nasion lnu zwyczajnego, żelatyna pochodzenia zwierzęcego, substancja wiążąca (glicerol),
cholekalcyferol Zawartość składników na zalecaną dzienną porcję produktu RWS*

 1 kapsułka

Olej lniany      0,500 g

    w tym

     Kwasy tłuszczowe wielonienasycone    0,337 g

          w tym

          Omega-3 kwas alfa-linolenowy (ALA) 0,260 g
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          Omega-6 kwas linolowy (LA) 0,077 g

     Kwasy tłuszczowe jednonienasycone   0,115 g

     Kwasy tłuszczowe nasycone               0,047 g

 Witamina D 100 µg 2000%

ProducentS.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j.ul. Krótka 4, 61-012 Poznań61 878 03 59
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

