fin Bi-iomare caps
fin Bi-iomaxin caps
(doplňky stravy)

Olej ze žraločích jater
a rybí olej - zdroj omega-3

Dlouhodobě
nejpopulárnější
produkt Finclubu

fin Bi-iomare caps
Doplněk stravy Bi-iomare caps obsahuje olej ze žraločích jater.
Je zdrojem látek jako alkylglyceroly, squalamin, squalen či omega-3 nenasycené mastné kyseliny EPA a DHA. Dlouhodobě nejpopulárnější produkt Finclubu, nejžádanější v souvislosti
s péčí o imunitu, vhodný pro všechny věkové kategorie.
• omega-3 pečují o srdce, mozek, zrak
• vitamín E pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem
Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, během jídla, zapít
1 kapsle obsahuje: 300,53 mg oleje ze žraločích jater
Účinné látky v 6 kapslích: vitamín E 10 mg, EPA + DHA 54 μg
Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let.
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou
stravu a zdravý životní styl.

Doplněk stravy Bi-iomaxin caps obsahuje olej ze žraločích jater
a rybí olejový koncentrát - zdroj omega-3 nenasycených mastných
kyselin DHA a EPA.
• DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku a stavu zraku
• EPA / DHA přispívají k normální činnosti srdce
• vitamín E pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem
• vitamín A má kladný vliv na sliznice, pokožku, zrak, imunitu
• vitamín D je potřebný pro růst a vývin kostí u dětí
Balení: 100 kapslí
Doporučené dávkování: 2 kapsle 3x denně
Návod k použití: ráno, v poledne a večer, během jídla, zapít
1 kapsle obsahuje: 160,05 mg oleje ze žraločích jater, 136,67 mg rybího
olejového koncentrátu
Účinné látky v 6 kapslích: EPA 246 mg, DHA 159 mg, vitamín E 12 mg,
vitamín A 462 μg, vitamín D3 3 μg
Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let.

