
NNKT V 3, 6, 943SPIS TREśCI PRODUKTY 
(dawkowanie/czas kuracji)

  Olej w wiesiołka dwuletniego
tłoczony na zimno

Warunki przechowywania: Przechowy-
wać w suchym i nie nasłonecznionym miejscu, 
z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze 
pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać 
w  sposób niedostępny dla małych 
dzieci.
Prosimy nie zażywać jeżeli zewnętrzna folia zosta-
ła usunięta lub uszkodzona w inny sposób, umożli-
wiający otwarcie produktu przed zakupem.
Solgar® jest zarejestrowanym znakiem towaro-
wym Solgar.
Wyprodukowano z największą  
starannością w USA. Producent:  
SOLGAR Inc., Leonia, N.J.
Dystrybutor w Polsce:  
SOLGAR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa
www.solgar.pl

SXPLB3230 03B

30 KAPSUŁEK

SUPLEMENT DIETY

OLEJ Z WIESIOŁKA 
DWULETNIEGO 

1300 mg
TŁOCZONY NA ZIMNO

NIE ZAWIERA CUKRU, SOLI I SKROBI

Najlepiej spożyć przed końcem: podano na szyjce 
butelki w postaci: miesiąc  rok  (MM RR)
Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

Sposób użycia: osoby dorosłe jedna 
(1) do dwóch (2) kapsułek dziennie, naj-
lepiej  zażywać w  trakcie posiłku lub 
stosować według wskazań lekarza. Nie 
należy przekraczać zalecanej do spoży-
cia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może 
być stosowany jako substytut zróżnico-
wanej diety.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz 
osoby zażywające leki lub chore powin-
ny przed zażyciem preparatu skonsulto-
wać się z lekarzem.
Olejek z Wiesiołka Dwuletniego Solgar® 
jest źródłem Kwasu amma Linolenowe-
go i Kwasu Linolowego wielonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych.

Preparat  Olejek z Wiesiołka 
Dwuletniego nie zawiera: glutenu, 
drożdży, pszenicy, soi, produktów 
mlecznych, substancji słodzących, 
sztucznych substancji konserwujących, 
zapachowych i barwiących.

Składniki porcji zalecanej 
do spożycia w ciągu dnia, 
jednej  kapsułki:
Olej z wiesiołka  
dwuletniego .......................1300 mg
Zawiera:
  Kwas linolowy ..................... 949 mg
  Kwas gamma-linolenowy  
  ( L ) ................................. 117 mg
Otoczka kapsułki żelowej: żelatyna 
(zwierzęca), glicerol roślinny (z oleju 
z ziarna palmowego i oleju 
kokosowego)
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