
 
Europejska X Sp.z o.o. Apteka Europejska

ul. Chorzowska 107, Katowice
+48 32 605 02 43

 
 

EQUAZEN® żelki
 

Cena: 149,08 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy 1-3 dni robocze

Opakowanie 60 sztuk

Postać żelki

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Zastosowanie Dla dzieci

Opis produktu
 

Equazen żelki to specjalistyczny preparat przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami uwagi i koncentracji oraz w specyficznych
trudnościach w nauce.
Equazen żelki to preparat o unikalnym składzie, zawierający odpowiednio zbilansowane kwasy tłuszczowe Omega-3 (EPA, DHA) i
Omega-6 (GLA) z najwyższym naturalnie występującym stosunkiem EPA do DHA. Przebadany klinicznie, w 2012 roku Equazen uzyskał
rekomendację Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

Właściwości
Equazen Żelki zawiera w składzie kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA, DHA) i omega-6 (GLA). Składniki te:

Wplywaja na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Wspierają prawidłowe działanie układu nerwowego oraz jego rozwój.
Kwasy tłuszczowe omega wspomagają utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych, poprawiają koncentrację, zdolność
uczenia się i zapamiętywania.

Wskazania
Produkt Equazen Żelki jest przeznaczony dla dzieci oraz osób dorosłych, u których zauważono problemach z:

niską zdolnością koncentracji uwagi,
opóźnionym rozwojem mowy,
opóźnionym rozwojem czytania i pisania,
nieprawidłowościami zachowania (w tym z nadpobudliwością, impulsywnością, agresją).

Składniki
skoncentrowany olej z ryb (pochodzenie – Chile),
substancje słodzace (ksylitol, sorbitol, glikozydy stewiolowe),
woda oczyszczona,
olej z ogórecznika (Borago officinalis),
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żelatyna 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.

Sposób użycia
Suplementacja inicjująca:
przy stosowaniu Equazen po raz pierwszy, aby zapewnić nasycenie organizmu, zaleca się przyjmować 2 żelki dziennie podczas posiłku
przez pierwsze 3 miesiące.
Suplementacja podtrzymująca:
po 3 miesiącach od rozpoczęcia stosowania porcję dzienną można zmniejszyć do 1 żelka dziennie.

Ważne

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.
Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia.
Data minimalnej trwałości: 2 lata.

Przechowywanie
Suplement diety przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem oraz
wilgocią.

Dystrybucja w Polsce:
Qpharma Sp. z o.o.,
ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa,
tel. (022) 590 57 00, fax (022) 590 57 01,
qpharma@qpharma.pl, www.qpharma.pl
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