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Eye Q, 400 kapsułek
 

Cena: 179,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 kapsułek

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 3 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Eye Q, suplement diety w postaci kapsułek dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych o specjalnie dobranym składzie
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 z wysoką zawartością kwasu omega-3 EPA. Eye Q: zawiera naturalne
kwasy tłuszczowe omega-3 EPA i DHA (uzyskane z oleju z ryb morskich, młodych sardynek i sardeli z czystych wód oceanów
południowych) oraz omega-6 GLA (olej z wiesiołka), tworzące zbilansowany skład, zawiera wysoką zawartość kwasu omega-3 EPA,
zawiera kwasy tłuszczowe w naturalnej formie trójglicerydów, nie zawiera: substancji konserwujących, barwników, cukru, kazeiny,
glutenu, witaminy A i D, koncentratów.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki suplementu diety dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych w składniki zawarte w Eye Q.

Zalecane spożycie

Suplementacja nasycająca: przy stosowaniu preparatu pierwszy raz, aby zapewnić nasycenie organizmu, zaleca się
przyjmowanie 6 kapsułek dziennie w dwóch porcjach podzielonych podczas posiłku przez pierwsze 12 tygodni.
Suplementacja podtrzymująca: po 3 miesiącach od rozpoczęcia podawanie można zmniejszyć do 2 kapsułek lub 1 łyżeczki
płynu (5ml) dziennie.

Skład
Olej z ryb morskich o wysokiej zawartości EPA, olej z wiesiołka, kapsułki (żelatyna, glicerol), przeciwutleniacz chroniący kwasy przed
utlenieniem: naturalna witamina E (jako D-alfa tokoferol uzyskany z soi).

2 kapsułki zawierają: Olej z ryb (omega-3) 800mg, kwas eikozapentaenowy (EPA) 186mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 58mg, Olej z
wiesiołka (omega-6) 200mg, kwas gamma-linolenowy (GLA) 20mg.

Przechowywanie
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W temperaturze pokojowej 15-30oC.
W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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