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Equazen żelki x 60 szt.
 

Cena: 96,30 zł

Opis słownikowy

Producent QPHARMA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Postać

Żelki

Opakowanie

60 szt.

Działanie

Equazen żelki to produkt o smaku owocowym, przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami koncentracji i uwagi i z trudnościami w nauce.
Equazen żelki zawiera w swoim składzie kwasy tłuszczowe Omega-3 (DHA i EPA) i Omega-6 (GLA). Produkt przebadany klinicznie, a od
2012 roku Equazen zyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

Wskazania

Preparat wskazany jest dla dzieci od 3. roku życia i osób dorosłych w przypadku:

• niskiej zdolności koncentracji,

• opóźnionego rozwoju mowy,

• opóźnionej umiejętności czytania i pisania,

• nieprawidłowego zachowania (np. agresja, nadpobudliwość, impulsywność)
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Sposób użycia

• Dzieci powyżej 3. roku życia i osoby dorosłe - 2 żelki dziennie przez pierwsze 3 miesiące, a przez kolejne miesiące po 1 żelce dziennie.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u kobiet w ciąży, osób stosujących leki lub w przypadku jakichkolwiek schorzeń, należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Suplementy diety nie mogą być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Ważne jest
stosowanie zróżnicowanej diety i prowadzenie zdrowego stylu życia. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Skład

Skoncentrowany olej z ryb (pochodzenie - Chile), substancje słodzace (ksylitol, sorbitol, glikozydy stewiolowe), woda oczyszczona, olej z
ogórecznika (Borago officinalis), zelatyna rybia, regulatory kwasowosci (cytrynian sodu, kwas jabłkowy), aromaty (truskawkowy,
cytrynowy, pomaranczowy), substancja zageszczajaca (guma arabska), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), barwnik (ekstrakt z
papryki). Alergeny: olej rybi, zelatyna rybia.

Wartość odżywcza

 Składnik mg/1 żelek mg/2 żelki
 Skoncentrowany olej rybi (źródło omega-3), zawierający:

kwas eikozapentaenowy (EPA)
kwas dokozaheksaenowy (DHA)

548

279
88

1096

558
176

 Olej z ogórecznika źródło omega-6, zawierający:

kwas gamma-linolenowy (GLA)

142

30

284

60
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