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BIOMARINE 1140 KAPS. 60 KAPS.
 

Cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent MARINEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego BioMarine®1140

to naturalny, ekologicznie pozyskiwany, olej z wątroby 4 gatunków rekinów głębinowych, z jednych z najczystszych wód na Świecie –
południowo-zachodniego Oceanu Spokojnego wokół Nowej Zelandii i Australii. Jest jedynym źródłem naturalnej kompozycji
alkilogliceroli i skwalenu – genetycznie i fizjologicznie niezbędnych lipidowych (tłuszczy) substancji budulcowych układów i systemów
odpornościowego, limfatycznego i krwiotwórczego, z ich głównym organem na czele - szpikiem kostnym.

1 kapsułka zawiera 1140 mg naturalnego, ekologicznie pozyskiwanego oleju z wątroby 4 gatunków rekinów głębinowych, z jednych
najczystszych wód na Świecie – południowo-zachodniego Oceanu Spokojnego wokół Nowej Zelandii i Australii, o następującym
składzie:

Główne lipidy preparatu 1 kaps.

skwalen 240 mg

alkiloglicerole 240 mg

nnkt* omega-3 50 mg

witamina A (retinol) 94 µg

witamina D3 (cholekalcyferol) 0,2 µg

Profil lipidowy % DAGE

suma 12 kwasów nasyconych 3,72

C16:0 kwas palmitynowy (chimylowy) 15,9

C16:1 kwas palmitoleinowy 4,14

C17:1 kwas heptadekenowy 0,61

C18:0 kwas stearynowy (batylowy) 2,52
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C18:1 kwas oleinowy (selachylowy) 34,04

C18:2 kwas linolowy 0,78

C18:3 n-3 kwas alfa linolenowy 15,85

C20:1 kwas cis-11-eikozenowy 0,95

C20:2 kwas cis-11,14-eikozatrienowy 0,08

C20:3 n-3 kwas cis-11,14,17-eikozatrienowy 4,57

C20:3 n-6 kwas cis-8,11,14-eikozatrienowy 0,02

C20:4 n-6 kwas arachidonowy 0,26

C20:5 n-3 kwas eikozapentaenowy (EPA) 1,81

C22:1 n-9 kwas erukowy 0,36

C22:2 kwas cis-13,16-dokozadienowy 0,62

C22:6 n-3 kwas dokozahekasaenowy (DHA) 1,40

C24:1 kwas nerwonowy 4,17

Dawkowanie:

w ciężkich zaburzeniach odporności:
bezpośrednio przed, w trakcie i po terapii przeciwnowotworowej (chemioterapia, radioterapia), RZS, łuszczyca, alergie, w czasie infekcji

250 mg na kg masy ciała / dzień przez 3 tygodnie
100 mg na kg masy ciała / dzień przez 1 tydzień
równolegle z leczeniem, naprzemiennie

w umiarkowanych zaburzeniach odporności:
RZS, łuszczyca, alergie, po przebytych infekcjach

100 mg na kg masy ciała / dzień
równolegle z leczeniem

w zapobieganiu niedoborom odporności i ich skutkom

50 mg na kg masy ciała / dzień
bezterminowo

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

