AVET HERBS WIESIOŁEK
suplement diety
60 kapsułek miękkich
Zawiera kwasy Omega 6 kwas linolowy i witaminy A i E
500 mg OLEJU Z WIESIOŁKA W 1 KAPSUŁCE
Pomaga zachować zdrową skórę1
Logo Bez GMO
Logo Bez Glutenu
AVET HERBS WIESIOŁEK to suplement diety zawierający olej z wiesiołka oraz witaminy
A i E. Preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia i osób dorosłych, które chcą
uzupełnić codzienną dietę w kwasy tłuszczowe z rodziny kwasów Omega 6 (linolowy i
gamma -linolenowy) i witaminę E oraz wspomóc zachowanie zdrowej skóry (Witamina A).
Olej z nasion wiesiołka cechuje wysoka zawartość wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych, do których należą kwasy linolowy (LA) oraz gamma – linolenowy (GLA) z
rodziny kwasów omega 6.
Kwas linolowy (LA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we
krwi. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g LA dziennie.
Witamina A pomaga zachować zdrową skórę1.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Składniki: Olej z nasion wiesiołka (Oenothera paradoxa) tłoczony na zimno, żelatyna,
substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, woda oczyszczona, octan DL -alfa -tokoferylu,
palmitynian retinylu, olej MCT, przeciwutleniacz – DL-alfa-tokoferol.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka 2 razy
dziennie w trakcie posiłku. Dorośli: 2 kapsułki 2 razy dziennie w trakcie posiłku. Nie
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania
prawidłowego
stanu
zdrowia
należy
stosować
zróżnicowaną
dietę
i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik
zróżnicowanej diety.
Zawartość
w 2 kapsułkach

Zawartość
w 4 kapsułkach

1000 mg

2000 mg

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym:

790 mg

1580 mg

Kwasy tłuszczowe omega 6, w tym:

700 mg

1400 mg

Kwas linolowy

650 mg

1300 mg

50 mg

100 mg

Witamina E

6,00 mg
(50%RWS*)

12,00 mg
(100%RWS*)

Witamina A

200 µg
(25%RWS*)

400 µg
(50%RWS*)

Składnik
Olej z nasion wiesiołka, w tym:

Kwas gamma-linolenowy

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia
Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii – na brzegu blistra i na boku
opakowania.

Przechowywanie: w temperaturze poniżej 25°C, w suchym i ciemnym miejscu; w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze
składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom poniżej 6 roku życia,
kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Zawartość opakowania: 60 kapsułek miękkich
Producent: Avet Pharma Sp. z o.o., Ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa
www.avetpharma.pl

