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Oeparol x60 kapsułek
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Adamed Pharma

Postać kapsułki

Substancja
czynna

kwasy Omega-6 (GLA), kwasy Omega-6 (LA),
olej z nasion wiesiołka

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Oeparol to suplement diety zawierający olej z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa), którego składnikiem są kwasy
tłuszczowe Omega-6: linolowy i gamma-linolenowy (LA i GLA), zaliczane do grupy niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
(NNKT). NNKT stanowią jeden ze składników komórek organizmu. Organizm ludzki nie jest w stanie sam wytwarzać NNKT, dlatego
niezwykle ważne jest ich codzienne dostarczanie z dietą. Olej z nasion wiesiołka dzięki zawartości wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych wspomaga: prawidłowe funkcjonowanie organizmu, przebieg procesów fizjologicznych, jak np. metabolizm cholesterolu,
utrzymanie prawidłowego funkcjonowania serca i naczyń krwionośnych, naturalną odporność organizmu. Kwas linolowy (LA) należący
do kwasów Omega-6 wywiera korzystny efekt fizjologiczny na gospodarkę cholesterolu - pomaga utrzymać jego prawidłowy poziom we
krwi. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10g LA dziennie.

Zastosowanie:

Oeparol suplement diety polecany jest głównie dla kobiet, które:

chcą zadbać o utrzymanie dobrej kondycji skóry,
odczuwają dyskomfort przed i w trakcie miesiączki
chcą wspomóc prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w tym systemu odpornościowego.

Zalecane spożycie:

Dorośli i młodzież: 1-2 kapsułki 2 razy dziennie.
Dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka dziennie. W przypadku trudności z połknięciem kapsułki zawartość można wycisnąć na
łyżeczkę.
Dzieci od 3 roku życia: 1 kapsułka dziennie. Zawartość kapsułki wycisnąć na łyżeczkę. Zaleca się stosować minimum przez
okres 30 dni.
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Składniki:

olej z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa), żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć - glicerol, sorbitol.

1 kapsułka zawiera:

olej z nasion wiesiołka 510mg zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe 389,50mg, w tym: kwas linolowy (LA) 347,11mg, kwas
gamma-linolenowy (GLA) 42,39mg.

2 kapsułki zawierają:

olej z nasion wiesiołka 1020mg zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe 779mg, w tym: kwas linolowy (LA) 694,22mg, kwas gamma-
linolenowy (GLA) 84,78mg.

4 kapsułki zawierają:

olej z nasion wiesiołka 2040mg zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe 1558mg, w tym: kwas linolowy (LA) 1388,44mg, kwas
gamma-linolenowy (GLA) 169,56mg.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Stosowanie produktu ze środkami wydłużającymi krzepnięcie krwi należy
skonsultować z lekarzem.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Consumer Healthcare S.A.
ul. Pieńków 149
05-152 Czosnów
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