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(dawkowanie/czas kuracji)

  Olej z Siemienia Lnianego
1250 mg 
(świeży wytłaczany na zimno bez użycia heksanu)

Najlepiej spożyć przed: ostatnim
 dniem
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iesiąca w roku,

podane na szyjce butelki w postaci: m
iesiąc  rok  (M

M
 RR)

Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

W
YPRODUKOW

ANO Z NAJW
IĘKSZĄ STARANNOŚCIĄ W

 USA, Producent: SOLGAR VITAM
IN AND HERB, LEONIA, N.J.

Dystrybutor w Polsce: SOLGAR POLSKA Sp. z o.o.,  ul. Skoroszewska 12, 02-495 W
arszawa

internet:
www.solgar.com

.pl

Kapsułki ze wieżym Olejem z Siemienia Lnianego firmy Solgar nie 
zawierają kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, glutenu ani produktów 
mlecznych i są produkowane bez użycia sztucznych substancji 
konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Świeży Olej z Siemienia Lnianego 1250 mg
90 kapsułek
Suplement diety
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i nie nasłonecz- 
nionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze 
pokojowej (15°-30° C). Po otwarciu przechowywać w lodówce.          
Ze względu na dużą wrażliwość na światło produkt należy wyjmować 
z lodówki wyłącznie w celu spożycia zalecanej porcji. Taka dbałość 
pozwoli na zachowanie pełnej aktywności i świeżości produktu przez 
cały okres jego przyjmowania.
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
PROSIMY NIE ZAŻYWAĆ JEŻELI ZEWNĘTRZNA FOLIA ZOSTAŁA 
USUNIĘTA LUB USZKODZONA W INNY SPOSÓB, UMOŻLIWIAJĄCY 
OTWARCIE PRODUKTU PRZED ZAKUPEM.

Sposób użycia: osoby dorosłe jedna (1) do dwóch (2) kapsułek dziennie, 
najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. 
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt 
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Skład:
Jedna (1) kapsułka zawiera:
Olej z siemienia lnianego (olej lniany) ..................................... 1250 mg
  w tym:
  Kwas alfa-linolenowy (omega 3) .......................................... 50 mg
  Kwas linolowy (omega )..................................................... 1 7 mg
  Kwas oleinowy..................................................................... 1 2 mg
  Kwas palmitynowy................................................................. 2 mg
  Kwas stearynowy .................................................................. 37 mg
  Pozostałe Kwasy Tłuszczowe ............................................... 152 mg
Składniki otoczki (Żelatyna, licerol)
Kapsułki z olejem z siemienia lnianego stanowią bogate źródło wielo- 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu alfa-linolenowego 
wielonienasyconego kwasu omega-3, kwasu linolowego wieloniena- 
syconego kwasu omega-  oraz kwasu oleinowego jednonienasyconego 
kwasu omega- .

wieży Olej z Siemienia Lnianego firmy Solgar wytwarzany jest z siemienia 
lnianego uprawianego bez użycia pestycydów i nawozów sztucznych. 
Certyfikat organizacji uality Assurance International poświadcza ich 
zgodność z jej standardami.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, 
powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Solgar jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
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