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OLEJ Z NASION WIESIOŁKA ZIMNOTŁOCZONY 700 mg 300
kapsułek GAL
 

Cena: 59,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 kaps.

Postać kaps.

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościOLEJ Z NASION WIESIOŁKA ZIMNOTŁOCZONY 700 mg 300 kapsułek GALPrawidłowy poziom cholesterolu, prawidłowa
struktura, elastyczność i wygląd skóry, prawidłowy przebieg cyklu miesiączkowego.Przeznaczenie:Preparat przeznaczony jest jako
uzupełnienie codziennej diety w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie kwasy linolowy LA i gamma-linolenowy GLA.Kwas
linolowy LA pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, korzystne działanie występuje w przypadku spożywania
10 g LA dziennie.Zawarty w preparacie olej z nasion wiesiołka pomocny jest w utrzymaniu zdrowej skóry, poleca się go szczególnie
kobietom z uwagi na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które pomocne są w prawidłowym przebiegu cyklu
miesiączkowego.Zalecane spożycie2 razy dziennie po 2 kapsułki 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.WażneUwaga:Zmętnienie (pojawienie się
osadu) w kapsułkach preparatu jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady produktu.Składniki

 zimnot?oczony olej z nasion wiesio?ka, ?elatyna pochodzenia zwierz?cego, substancja wi???ca (glicerol)

 

 

Zawarto?? sk?adników na zalecan? dzienn? porcj? produktu

 2 kapsu?ki 4 kapsu?ki

Zimnot?oczony olej z nasion wiesio?ka

w tym:

1,000 g 2,000 g
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Kwasy t?uszczowe wielonienasycone

w tym:

0,840 g 1,680 g

kwas linolowy (LA) 0,735 g 1,470 g

kwas gamma-linolenowy (GLA) 0,090 g 0,180 g

Kwasy t?uszczowe jednonienasycone 0,083 g 0,166 g

Kwasy t?uszczowe nasycone 0,077 g 0,154 g

 

ProducentGAL Sp. z o.o.ul. Królowej Jadwigi 236 A30-218 Kraków
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