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BioMarine 1140 olej z wątroby rekina kaps.
 

Cena: 79,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent MARINEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BioMarine 1140 to 100% naturalny olej z wątroby tasmańskich rekinów głębinowych. Jest on unikalnym źródłem fizjologicznych
substancji budulcowych układu odpornościowego i krwiotwórczego, a w szczególności szpiku kostnego.

Olej z wątroby rekina wpływa na:odbudowę aktywności układu odpornościowego, poprawę funkcji błon komórkowych w efekcie błony
śluzowej (jama ustna, przewód pokarmowy, jelita) i śródbłonków narządów (płuca, wątroba, nerki, serce, naczynia
krwionośne)wzmocnienie struktury i funkcji komórek nerwowych (mózgu i obwodowego układu nerwowego),poprawę przemian
metabolicznych,zwiększenie pojemności antyoksydacyjnej krwi i podwyższenie osłony antysupresyjnej szpiku kostnego.Zaleca się
stosować m.in. w czasie zwiększonej zapadalności na przeziębienia i grypę oraz w trakcie antybiotykoterapii,w czasie lub bezpośrednio
po terapii przeciwnowotworowej (chemioterapia, radioterapia) oraz w nadwrażliwości, alergiach, łuszczycy, atopowym zapaleniu skóry.

Skład:
Olej z wątroby 4 gatunków tasmańskich rekinów głębinowych, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina A (retinol), składniki otoczki:
żelatyna (substancja żelująca), glicerol (substancja utrzymująca wilgoć), woda.

1 kapsułka zawiera 1140 mg naturalnego oleju z wątroby 4 gatunków tasmańskich rekinów głębinowych, o następującym składzie:
Alkiloglicerole 240 mg*
Skwalen 240 mg*
NNKT omega-3 50 mg*
Witamina A 94 µg (38,8% ZDS)
Witamina D3 0,2 µg (4% ZDS)
* brak zalecanego dziennego spożycia
ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie

Stosowanie:
Kapsułki przyjmować w porcjach podzielonych w ciągu dnia.
Dzieci powyżej 6 miesiąca życia: 1 kapsułka co drugi dzień
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Dzieci powyżej 1 roku życia : 1 kapsułka dziennie
Dzieci powyżej 3 roku życia: 1-4 kaps. dziennie
Dorośli: profilaktycznie 30mg/kg m.c.
mg/kg m.c./dz - miligram/kilogram masy ciała
Kapsułki należy połykać w całości lub uprzednio rozgryzać/wyciskać na łyżeczkę, popijać niewielką ilością neutralnego płynu (np.
przegotowaną wodą). Olej można rozprowadzać po jamie ustnej przez około 30 sek. aż do momentu wytworzenia się emulsji. Pozwoli to
na uzyskanie prawidłowej budowy błon śluzowych gardła i przełyku oraz podwyższenie ich ochrony, a także na zwiększenie
efektywności wnikania substancji budulcowych do organizmu. Aby organizm wbudował wszystkie substancje w odpowiednich ilościach,
preparat należy przyjmować w porcjach podzielonych w ciągu dnia, na 0,5 godz. przed posiłkiem lub 1,5 godz. po posiłku.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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