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OLEJ Z WIESIOŁKA  
DWULETNIEGO 1300 mg
Suplement diety

SOLGAR®
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• Dwa kwasy tłuszczowe z rodziny 
omega-6: linolowy (LA) i gamma-
linolenowy (GLA).

• Olej z wiesiołka dwuletniego tłoczony 
na zimno.

• Zawarty kwas gamma-linolenowy (GLA)  
jest prekursorem prostaglandyn, 
będących regulatorami procesów 
fizjologicznych1.

• Wysoka zawartość tłuszczów wielonienasyconych 
pochodzących z oleju z wiesiołka dwuletniego.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 do 2 
kapsułek dziennie, najlepiej 
w trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Zdrowie skóry2. 

• Zmniejszenie objawów 
towarzyszących menopauzie3.

• Obniżenie poziomu 
cholesterolu we krwi. 

• Utrzymanie odpowiedniego 
poziomu cholesterolu we krwi.

BADANIA/
OŚWIADCZENIA:

• GLA w organizmie człowieka jest przekształcany do kwasu dihomo-
gamma-linolenowego (DGLA). Suplementacja 375 mg GLA dziennie 
przez 12 tygodni wpłynęła na poprawę jakości skóry2.

• Codzienna suplementacja 1000 mg olejem z wiesiołka dwuletniego 
przez 6 tygodni wpłynęła na zmniejszenie uderzeń gorąca u kobiet 
w okresie menopauzalnym3.

BADANIA NAUKOWE:

• Wykazano, ze zastąpienie tłuszczów nasyconych tłuszczami 
nienasyconymi w diecie obniża poziom cholesterolu we krwi. Wysoki 
poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby 
wieńcowej serca.

• Kwas linolowy (LA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
cholesterolu we krwi w przypadku spożywania 10 g LA dziennie.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

• Dla osób, które chcą zadbać o skórę. 

• Dla kobiet w okresie menopauzy. 

• Dla osób, które chcą zadbać o 
prawidłowy poziom cholesterolu lub 
chcą obniżyć poziom cholesterolu.

DLA KOGO:

• Botaniczny Kompleks Dla Kobiet

• Female Multiple

• Witaminy i minerały prenatalne dla kobiet  
w ciąży i matek karmiących

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P1056
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OLEJ Z WIESIOŁKA  
DWULETNIEGO 1300 mg
Składniki:

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:

Olej z wiesiołka dwuletniego
w tym:

2600 mg

Kwas linolowy (LA) 1898 mg 

Kwas gamma-linolenowy (GLA) 234 mg

Żelatyna (wołowa), substancja glazurująca: glicerol (roślinny).

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające 
leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie 
jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy 
tryb życia są ważne.

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, substancji 
słodzących, aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW, 
SOLI, SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI


