
 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

OLIMP Gold Omega 3 D3+K2, 30 kapsułek
 

cena: 36,61 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, serce, zęby

Działanie hamuje krwawienie, przeciwzapalne,
wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

kwasy omega-3, olej rybi, witamina D,
witamina E, witamina K, DHA, EPA

Wskazania odporność

Opis produktu
 

Opis
Gold Omega 3 D3+K2 - suplement diety zawierający w swoim składzie kwasy tłuszczowe omega-3, witaminę K oraz witaminę D3.
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
olej rybi (źródło kwasów omega-3), witamina K (menachinon-7 – witamina K2 otrzymywana z soi przez fermentację), witamina E (D-alfa-
tokoferol), witamina D (cholekalcyferol – witamina D3); składniki otoczki (żelatyna, woda, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol,
barwnik – E 150d).

Właściwości składników
EPA i DHA wspomagają prawidłowe funkcjonowanie serca.
Witamina D i K wspomagają utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego.
Witamina K wpływa na prawidłowe krzepnięcie krwi, wspomaga zdrowe kości.
Witamina D wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi, wpływa na utrzymanie zdrowych kości i zębów, wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować innych preparatów z witaminą D lub K.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES
Nagawczyna 109 c
Dębica
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