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Ecomer GOLD 500 60 kapsułek
 

cena: 25,99 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ odpornościowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki miękkie

Producent KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania odporność

Opis produktu
 

Opis:

Ecomer® GOLD to suplement diety, przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia. W jednej kapsułce preparat zawiera
podwójną dawkę standaryzowanego oleju z wątroby rekina grenlandzkiego, który jest źródłem cennych dla zdrowia alkilogliceroli.
Ecomer® GOLD jest preparatem pochodzenia naturalnego.

Zawarte w preparacie alkiloglicerole to związki lipidowe, które należą do grupy eterów 1,3-propanodiolu i alkoholi: selachylowego,
chimylowego i batylowego. W niewielkich ilościach związki te występują w ludzkim organizmie: mleku kobiecym, szpiku kostnym,
śledzionie i wątrobie. Ich doskonałym źródłem jest olej z wątroby rekina grenlandzkiego. Alkiloglicerole wspierają układ immunologiczny
i zwiększają odporność organizmu.

Skład:

SKŁADNIKI 1 KAPSUŁKA
Zawiera podwójną dawkę standaryzowanego 500 mg
oleju z wątroby rekina grenlandzkiego
w tym alkiloglicerole 100 mg

Stosowanie:

Suplement diety Ecomer® GOLD służy uzupełnieniu diety dorosłych oraz dzieci powyżej 3 lat w składniki zawarte w preparacie. Kapsułki
wspierają funkcjonowanie układu immunologicznego i poprawiają odporność, dlatego są zalecane zwłaszcza w okresie zwiększonej
zachorowalności na choroby zakaźne, w tym przeziębienie i grypę.

Przeciwwskazania:

Podstawowym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Jeżeli na coś chorujesz lub
przyjmujesz leki, dla bezpieczeństwa skonsultuj z lekarzem wszelkie stosowane suplementy diety. Jednocześnie pamiętaj, że preparat
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nie może być stosowany jako substytut urozmaiconej diety, dlatego aby zachować zdrowie, sięgaj po zróżnicowane produkty i pamiętaj
o regularnej aktywności fizycznej.

Dawkowanie:

Zalecaną dawką jest:
3 razy dziennie po 1 kapsułce dla dorosłych,
1 kapsułka dziennie dla dzieci po 3. roku życia (w przypadku problemów z połykaniem kapsułki rekomenduje się wycisnąć zawartość na
łyżeczkę).
Nie należny przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
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