INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Nome do Produto:
BioActivo® Ómega-7
Forma:
Cápsulas de gelatina ovais cor de laranja.
Componentes activos (por cápsula):
Óleo de espinheiro marítimo Hippophae rhamnoides L.
Ácidos gordos monoinsaturados
Dos quais 		
Ómega-7
		
Ómega-9
Ácidos gordos polinsaturados
Dos quais		
Ómega-3
		
Ómega-6
Vitamina E 			
Beta-caroteno 		
que correspondem a
Vitamina A

500 mg
240 mg
150 mg
90 mg
150 mg
65 mg
85 mg
2 mg α-TE
400 μg
66,5 μg

Outros ingredientes:
Hidroxiproprilamido, glicerol, carragenina, fosfatos de sódio e extrato de alecrim.
Indicação:
BioActivo® Ómega-7 contém ómega-3, 6, 7, 9 e vitamina A que contribui para a manutenção da pele e mucosas normais,
como os olhos, nariz, boca e aparelho reprodutor feminino.
Como tomar:
Nas primeiras 2 semanas: tomar 2 cápsulas, 2 vezes por dia (4 cápsulas por dia), à refeição.
Posteriormente: tomar 1 cápsula, 2 vezes por dia (2 cápsulas por dia), à refeição.
Durante quanto tempo devo continuar a tomar o produto:
BioActivo® Ómega-7 pode ser tomado durante todo o ano.
Tomar BioActivo® Ómega-7 com outros produtos:
BioActivo® Ómega-7 pode ser tomado em conjunto com qualquer outro suplemento alimentar da gama BioActivo®.
Atenção:
Se toma medicamentos, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar BioActivo® Ómega-7.
Raramente se verificam efeitos indesejáveis se BioActivo® Ómega-7 for tomado na dose recomendada, contudo,
em alguns casos raros pode originar perturbações gastrointestinais.
Recomendada precaução em caso de toma de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários orais.
Caso detecte efeitos indesejáveis contacte a Pharma Nord Portugal (Telefone: 21 413 11 30
ou e-mail: portugal@pharmanord.com).
Gravidez/Aleitamento:
Não recomendado na gravidez e amamentação.
Outras recomendações:
Não recomendado em caso de alergia ou hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes da formulação.
Não é recomendado a crianças com idade inferior a 12 anos.
Não exceder as doses recomendadas.
Os suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um
estilo de vida saudável.
Manter longe da vista e do alcance das crianças.
Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico.
Importado e distribuído por Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens, Dinamarca.
Representado em Portugal por Pharma Nord Portugal.
Fabricado por Aromtech Ltd, Veturitallintie 1, 95410 Tornio, Finlândia.
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