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Olimp Gold Omega D3+K2 30kaps.
 

cena: 32,76 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat polecany osobom dbającym o prawidłowe funkcjonowanie serca oraz układu
krążenia, a także troszczących się o utrzymanie zdrowych kości.

Działania:

Składniki zawarte w preparacie przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca
(korzystne działanie występuje w przypadku spożywania łącznie 250 mg EPA i DHA dziennie).
Przyczyniają się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego
widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie).
Pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi (korzystne działanie
występuje w przypadku spożywania 2 g EPA i DHA dziennie. Pomagają w utrzymaniu
prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego - witamina K przyczynia się bowiem do
prawidłowego krzepnięcia krwi, witamina D natomiast pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu wapnia we krwi.

Sposób użycia:
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Zalecana dzienna porcja: 1  kapsułka raz dziennie po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Skład:

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).

1 kapsułka zawiera: olej rybi (65% kwasów tłuszczowych omega-3) 1000mg (w tym: 33%
kwasu eikozapentaenowego (EPA) 330mg, 22% kwasu dokozaheksaenowego (DHA) 220mg,
10% inne kwasy omega-3 100mg, witamina D (D3) 50µg (2000 j.m.) (1000%)*, witamina K (K2)
50µg (67%)*, witamina E (mg α-TE) 12mg (100%)*. 

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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