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OLEJ ROKITNIKOWY płyn 50 ml LABORATORIA NATURY
 

Cena: 35,29 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATORIA NATURY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Olej rokitnikowy pozyskiwany jest z owoców rokitnika syberyjskiego - odmiany najbogatszej w dobroczynne składniki. Rośnie on na
ekologicznie czystych terenach Syberii. Takie warunki sprzyjają syberyjskiej roślinności, która jest bujna, różnorodna i jedyna w swoim
rodzaju. Dlatego nasz Olej Rokitnikowy zawiera bardzo dużo karotenoidów - 189 mg na 100 g. Zapewnia to jego najwyższą jakość i
skuteczność działania. 

 

Naturalne wytwarzanie

Olej rokitnikowy pozyskujemy za pomocą tradycyjnej metody wytłaczania dyfuzyjnego. Podczas tego procesu powstaje oleista ciecz, o
intensywnej, pomarańczowej barwie oraz charakterystycznym smaku i zapachu. Naturalna metoda wytłaczania pozwala uzyskać
produkt o bardzo wysokiej jakości. Ponadto metoda ta gwarantuje, że żadne dobroczynne składniki nie ulegną zniszczeniu. Nasz Olej
Rokitnikowy nie zawiera żadnych konserwantów oraz barwników. Jest to produkt 100%-owej czystości.

 

Wskazania

dieta uboga w nienasycone kwasy tłuszczowe

uzupełnienie diety w witaminę E i beta-karoten
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Preparat przeznaczony do uzupełnienia normalnej diety, w szczególności

pragnących uzupełnienia diety w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-6, które wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi

 

Otrzymywany z owoców rokitnika Hippophae rhamnoides #℣佐⌡⌀愀渀愀渀愀猀愀 猀礀戀攀爀礀樀猀欀椀攀最漀⌡⍃倣℣ zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe w tym kwas
linolowy z rodziny omega 6. Olej z rokitnika wspomaga naturalną odporność organizmu oraz umożliwia zachowanie dobrego fizycznego
samopoczucia.

 

Skład

100% oleju z owoców rokitnika(Hippophae rhamnoides)

 

Dawkowanie

Zaleca się od 5 kropli do 1 łyżeczki dziennie podczas posiłku. Najlepiej przyjmować go bezpośrednio lub rozmieszać z jogurtem, kefirem
lub zsiadłym mlekiem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

 

Uwaga

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego
składników. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

 

 

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
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