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Nazwa
OEPAROL

Opis produktu
Oeparol suplement diety zawiera olej z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa), którego
składnikiem są kwasy tłuszczowe Omega-6: linolowy i gamma-linolenowy, zaliczane do grupy
Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT). 

NNKT stanowią jeden ze składników komórek organizmu. Organizm ludzki nie jest w stanie sam
wytwarzać NNKT, dlatego niezwykle ważne jest ich codzienne dostarczanie z dietą. 

Olej z nasion wiesiołka dzięki zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wspomaga:
prawidłowe funkcjonowanie organizmu,
przebieg procesów fizjologicznych, jak np. metabolizm cholesterolu,
utrzymanie prawidłowego funkcjonowania serca i naczyń krwionośnych,
naturalną odporność organizmu, dlatego suplementacja diety olejem z nasion wiesiołka jest
szczególnie wskazana w okresie jesienno-zimowym, a także w sezonie alergicznym.

Kwas linolowy (LA) należący do kwasów Omega- 6 wywiera korzystny efekt fizjologiczny na
gospodarkę cholesterolu – pomaga utrzymać jego prawidłowy poziom we krwi.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g LA dziennie.

Przeznaczenie
Oeparol suplement diety polecamy dla osób, które chcą:
• wspomóc prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w tym systemu odpornościowego, 
• zadbać o kondycję organizmu, w tym prawidłowe funkcje układu sercowo-naczyniowego i
metabolizmu cholesterolu.

Zalecane spożycie
Dorośli i młodzież: 1-2 kapsułki 2 razy dziennie. 
Dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka dziennie.



Dzieci od 3 roku życia: 1 kapsułka dziennie. Zawartość kapsułki wycisnąć na łyżeczkę. 
Zaleca się stosować min. przez okres 30 dni.

Składniki
Olej z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa), żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć –
glicerol, sorbitol.

Ostrzeżenia
• produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety,
• nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia,
• decyzję o podawaniu dzieciom, kobietom w okresie ciąży i laktacji podejmować w porozumieniu z
lekarzem,
• stosowanie preparatu ze środkami wydłużającymi krzepnięcie krwi skonsultować z lekarzem,
nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników

Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania
organizmu.

Opakowanie
60 kapsułek.

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

 




