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BIOMARINE 1140 60 kaps.
 

Cena: 94,90 PLN

Opis produktu
 

BIOMARINE 1140 60 kaps.

BioMarine® 1140 to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej
3 roku życia.

Formuła preparatu zawiera olej z wątroby czterech gatunków rekinów głębinowych poławianych w oceanie i morzach wokół Australii
(Tasmania) i Nowej Zelandii. Oleje te są bogatym źródłem naturalnej kompozycji tłuszczów, głównie tłuszczów złożonych: alkilogliceroli i
skwalenu.

Preparat BioMarine® 1140 można być stosowany do postępowania dietetycznego w niedożywieniu tłuszczami złożonymi mogącym
pojawiać się we wszystkich rodzajach infekcji w tym przewlekłych infekcjach pochodzenia bakteryjnego, wirusowego i grzybiczego.

Kapsułki z olejem z wątroby rekina BioMarine®1140 przeznaczone są do postępowania dietetycznego w niedożywieniu ludzkiego
organizmu z jednoczesnym leczeniem:

ciężkich oraz nawracających infekcji bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych i mieszanych,
zaburzeń morfologii krwi,
autoimmunologicznych chorób tarczycy,
łuszczycy,
atopowego zapalenia skóry,
reumatoidalnego zapalenia stawów,
w czasie rekonwalescencji po przebytych infekcjach,
w okresie zwiększonej zapadalności na choroby infekcyjne.

Dawkowanie i sposób użycia:
Zalecane spożycie
O ile lekarz nie zaleci inaczej:

równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: ciężkich i nawracających infekcji, chorób autoimmunologicznych w okresie
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zaostrzenia, ciężkich zaburzeń morfologii krwi:

dorośli i dzieci po 3 roku życia: 250 mg na kg masy ciała na dzień przez 3 tygodnie, 100 mg na kg masy ciała na dzień przez 1 tydzień do
6 miesięcy,

równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy, umiarkowanych zaburzeń morfologii
krwi oraz w okresie rekonwalescencji po przebytych infekcjach:

dorośli i dzieci po 3 roku życia: 100 mg na kg masy ciała na dzień równolegle z leczeniem, bezterminowo,

równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób: infekcyjnych, autoimmunologicznych, związanych z zaburzeniami
morfologii krwi:

dorośli i dzieci po 3 roku życia: 50 mg na kg masy ciała na dzień bezterminowo.

BioMarine® 1140 zaleca się przyjmować około 15-20 minut przed posiłkiem.
Dzienną dawkę produktu należy podzielić sobie na 2-3 porcje, ewentualnie można zwiększyć liczbę porcji do 8.
Kapsułki można połykać w całości, jednak zalecane jest, aby spożywać sam olej w nich zawarty, ponieważ to on dostarcza
substancji budulcowych i organizm powinien je otrzymywać już przez błony śluzowe jamy ustnej. W związku z tym przed
połknięciem przytrzymaj olej przez kilkanaście sekund w jamie ustnej – w ten sposób błony śluzowe ulegają bezpośrednio
fizjologicznej odbudowie i regeneracji.
Olej można wymieszać z naturalnym owocowym sokiem (np. wiśniowym czy malinowym). Nie wolno mieszać płynu z sokami
cytrusowymi.

W fazie ostrej równocześnie z produktem BioMarine® 1140 należy stosować dietę niskotłuszczową, aby umożliwić organizmowi
prawidłowe wykorzystanie tłuszczów złożonych dostarczonych w dziennej porcji preparatu.

Skład:
Olej z wątroby 4 gatunków rekinów głębinowych, składniki otoczki: substancja żelująca: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć:
glicerol, woda.

100 g produktu zawiera:
wartość energetyczna (energia) 3203 kJ/765 kcal;
tłuszcz 74 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22 g, alkiloglicerole 15,6 g, skwalen 15,6 g, węglowodany 8,11 g, w tym cukry 0 g,
błonnik 0 g, białko 18 g, sól 0 g.

2 kapsułki (3,08 g) zawierają:
wartość energetyczna (energia) 100,3 kJ/ 23,6 kcal;
tłuszcz 2,28 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22 g, alkiloglicerole 480 mg, skwalen 480 mg, węglowodany 0,25 g, w tym cukry 0 g,
błonnik 0 g, białko 0,55 g, sól 0 g.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Spożycie dziennie 80 kapsułek preparatu może powodować pojawienie się: nasilonego działania leków przeciwzakrzepowych
(acenokumarol, warfaryna, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy), wydłużenie czasu krzepnięcia krwi oraz wystąpienie krwawych
podbiegnięć.
Skwalen podawany dożylnie może incydentalnie powodować wystąpienie odczynów alergicznych lub stanów zapalnych górnych dróg
oddechowych.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

