
Ważna informacja: produkt jest dietetycznym środkiem spożywczym  
specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod  
nadzorem lekarza. Produkt przeznaczony dla dzieci i dorosłych.

Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu  
dnia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.  
Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Utrzymanie 
prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania   
i prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na któ-
rykolwiek ze składników preparatu.

Do postępowania dietetycznego szczególnie dla osób, które mają 
bardzo suchą skórę  i wspomagająco w przewlekłych chorobach skóry 
np. wyprysk atopowy, trądzik, łuszczyca.

*

Skład jednej kapsułki: wysokiej jakości oleje tłoczone na zimno – z ogó-
recznika 222 mg  i lniany 148 mg, (substancja glazurująca – żelatyna wie-
przowa 121,5 mg,  gliceryna 58,5mg), (przeciwutleniacze – ilości śladowe: 
lecytyna, palmitynian askorbylu, dl-α-tokoferol).

Wartość odżywcza 100g 1 kapsułka 4 kapsułki
Wartosc
energetyczna

900 kcal/
3700 kJ

3,3 kcal/
13,8 kJ

13,2 kcal/
55,2 kJ

Tłuszcz (g) w tym: 100 g 370,0 mg 1480,0 mg
Kwasy tłuszczowe nasycone 15 g 54,3 mg 217,2 mg
Kwasy tłuszczowe
jedno i dwunienasycone

33 g 123,4 mg 493,6 mg

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 52 g 192,3 mg 769,2 mg
Weglowodany 11 g 58 mg 232 mg
Białko* 22 g 122 mg 488 mg
Sól 0 0 0
Witaminy i składniki mineralne 0 0 0

*Białko zawarte w produkcie pochodzi z naturalnych  surowców zwierzęcych

Producent:

TYMOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
ul. Willowa 8/10 lok. 29, 00-790 Warszawa, Polska 
tel.: 22 646 02 38, tymofarm.pl

Sposób użycia: w celu uzupełnienia diety w NNKT najczęściej stosuje się:
DZIECI         2 kapsułki dziennie
DOROŚLI               4 kapsułki dziennie



Zastosowanie: Neoglandyna przeznaczona jest do postępowania 
dietetycznego w przypadku skóry: suchej, podrażnionej, łuszczącej 
się, wspomagająco w: wyprysku  atopowym, trądziku, łuszczycy.  
Neoglandyna  to specjalna kompozycja oleju lnianego  i oleju z ogórecz-
nika bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3, 6 i 9 w tym GLA   
dobrane w odpowiednich proporcjach. Nienasycone kwasy tłuszczowe 
są ważne dla rozwoju  i funkcjonowania całego organizmu a szczególnie 
skóry. Niedobory NNKT najczęściej są wywołane:  częstymi infekcjami, 
alergią, stresem, złym odżywianiem, dietami eliminacyjnymi,  starszym 
wiekiem.
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