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BIOMARINE 570 OLEJ Z WĄTROBY REKINA ODPORNOŚĆ
180
 

Cena: 149,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SKANDINAVIAN LAB. & MARINE BIOLOGICS

Opis produktu
 

BIOMARINE 570 - 180 KAPSUŁEK
BioMarine 570 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: alkilogliceroli, skwalenu. O
randze tych substancji świadczy ich obecność w szpiku kostnym, gdzie powstaje 100% komórek macierzystych oraz komórek
odpornościowych, czerwonych krwinek i płytek krwi. Szpik kostny jest więc głównym organem obronnym i regeneracyjnym organizmu
człowieka.

Zastosowanie:

Dla dorosłych i dzieci do postępowania dietetycznego :

W niedoborach odporności, poprzez dostarczanie substancji budulcowych układu odpornościowego i krwiotwórczego
aktywujących naturalne mechanizmy obronne organizmu

W czasie zwiększonej zapadalności na przeziębienia i grypę oraz w trakcie antybiotykoterapii;

W zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i mieszanych;

W czasie lub bezpośrednio po terapii przeciwnowotworowej (chemioterapia, radioterapia);

W zaburzeniach ilościowych elementów krwi;

W nadwrażliwości, alergiach, łuszczycy, atopowym zapaleniu skóry;

W reumatoidalnym zapaleniu stawów, stwardnieniu rozsianym;
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W trudno gojących się ranach;

W cukrzycy typu II.

Zalecane spożycie:

Dorośli i dzieci powyżej 3. roku życia: profilaktycznie w zapobieganiu niedoborom odporności: 30mg/kg masy ciała przez
minimum 3 miesiące; regenerująco w stanach obniżonej odporności, w trakcie i po antybiotykoterapii: 50mg/kg masy ciała przez
minimum 2 tygodnie; korygująco w stanach poważnie obniżonej lub nadreaktywnej odporności, np. alergie, łuszczyca,
reumatoidalne zapalenie stawów: 100mg/kg masy ciała, krótkotrwałe około 2 tygodnie, następnie wrócić do dawki
profilaktycznej;

Obronnie w ciężkich niedoborach odporności: w stanach chorobowych i w trakcie terapii leczniczych, w czasie lub
bezpośrednio po terapii przeciwnowotworowej (chemioterapia, radioterapia): na przemian 250mg/kg masy ciała przez 3
tygodnie, 100mg/kg masy ciała przez 1 tydzień, następnie powrót do dawki profilaktycznej.

Małe dzieci: profilaktycznie w zapobieganiu niedoborom odporności: dzieci powyżej. 6. miesiąca życia 1 kapsułka co drugi dzień;
dzieci od 1. do 3. roku życia: 1 kapsułka dziennie.

Sposób użycia:

Kapsułki przed połknięciem zaleca się rozgryźć lub zawartość wycisnąć na łyżeczkę. Preparat należy przyjmować w porcjach
podzielonych w ciągu dnia, na 0,5 godziny przed posiłkiem lub 1,5 godziny po posiłku.

Kapsułki należy połykać w całości lub przed połknięciem rozgryzać/wyciskać na łyżeczkę, można popijać niewielką ilością neutralnego
płynu (np. wodą przegotowaną). Dodatkowo wyciśnięty olej można rozprowadzać po jamie ustnej przez około 30 sekund 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 efektowności wnikania substancji budulcowych organizmu. Aby organizm wbudował wszystkie
substancje w odpowiednich ilościach, preparat należy przyjmować w porcjach podzielonych w ciągu dnia, na pół godziny przed
posiłkiem lub 1,5 godziny po posiłku.

Składniki:

Zawiera olej z wątroby 4 gatunków tasmańskich rekinów głębinowych, w tym alkiglicerole, skwalen, nnkt* grupy omega-3, witaminę D3
(cholekalcyferol), witamina A (retinol), składniki otoczki: żelatyna E441 (substancja żelująca), glicerol E422 (substancja utrzymująca
wilgoć), woda.

100g produktu zawiera:

wartość energetyczna: 3115kJ/744kcal;

białko-żelatyna 20,0g, węglowodany-glicerol 9,3g, tłuszcze 70,6g, w tym (kwasy tłuszczowe nasycone 21g, kwasy tłuszczowe
jednonienasycone 30g), nnkt* (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) omega-3 3,1g, alkiglicerole 14,8g, skwalen 14,8g,

witamina A 5875mcg, witamina D3 12,5mcg.

1 kapsułka (0,8g) zawiera:

wartość energetyczna: 25,5kJ/6kcal;

białko-żelatyna 0,162g, węglowodany-glicerol 0,075g, tłuszcze 0,57g, w tym (kwasy tłuszczowe nasycone 170mg, kwasy
tłuszczowe jednonienasycone 240mg), nnkt* (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) omega-3 25mg, alkiglicerole 120mg,
skwalen 120mg,

witamina A 47mcg (143IU) (6%) *, witamina D3 0,1mcg (4IU) (2%) *.
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*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Uwagi!

Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem.

Produkt nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Chronić
przed światłem.

Spożycie dziennie 80 kapsułek preparatu (4g nnkt omega-3) może powodować pojawienie się: nasilonego działania leków
przeciwzakrzepowych (acenokumarol), warfaryna, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy), wydłużenie czasu krzepnienia krwi oraz
wystąpienie krwawych podbiegnięć. Skwalen podawany dożylnie może incydentalnie powodować wystąpienie odczynów
alergicznych lub stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

Zawiera olej rybi.

Producent: Marine Ingredients LLC, 794 Sunrise Boulevard, Mt. Bethel, PA 18343 USA.

Podmiot odpowiedzialny: Marinex Onternational Sp. z o.o., ul. Placowa 4, 93-446 Łódź.
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