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Protego Omega-3 kaps. 60 kaps. (blist.)
 

Cena: 14,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps. (blist.)

Postać kaps.

Producent SALVUM LAB SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Suplement diety dla ochrony serca. Kwasy Omega-3 z ryb morskich korzystnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy. Opakowanie
zawiera 60 kapsułek.

Opis
Protego OMEGA-3 zawiera najwyższej jakości kanadyjski olej z ryb morskich będący źródłem wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (EPA i DHA). Pełnią one ochronną rolę dla organizmu ludzkiego wspierając pracę układu sercowo-naczyniowego i
odpornościowego.

Protego OMEGA-3 zawiera 300 mg kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA i DHA). Korzystne działanie występuje codziennym przy
spożywaniu EPA i DHA łącznie w ilości 250 mg dziennie.

Składniki
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji Protego OMEGA-3

Substancje odżywcze

Zawartość w 2 kapsułkach

Olej z ryb, w tym: 1000 mg

EPA - kwas eikozapentaenowy (18%) 180 mg

DHA - kwas dokozaheksaenowy (12%) 120 mg

Dawkowanie
Zaleca się przyjmować 2 kapsułki dziennie Protego OMEGA-3 1000 Preparat stosować w trakcie spożywania posiłku lub bezpośrednio
przed posiłkiem. W razie trudności z połykaniem zawartość kapsułki można wycisnąć i spożyć z pokarmem. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/protego-omega-3-kaps-60-kaps-blist.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy
stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Ostrzeżenia
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące powinny przyjmowanie
preparatu skonsultować z lekarzem.

Przechowywanie
Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla: Salvum LAB spółka z o.o. sp. k. 58-500 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 53
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