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NATURELL Omega-3 500 mg 120 kaps.
 

Cena: 31,49 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent/
Dystrybutor

USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Omega-3-trójglicerydy

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Tłuszcze stanowią najbardziej skoncentrowane źródło energii z pośród wszystkich składników odżywczych. Stanowią one źródło
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E i K. Kwasy tłuszczowe
omega-3 nie są syntetyzowane w organizmie człowieka i muszą być dostarczane z pożywieniem. Jedynym źródłem tych kwasów, a
zwłaszcza frakcji długołańcuchowych: EPA i DHA jest tłuszcz pochodzący z ryb i zwierząt morskich. Preparat uzupełnia dietę w
nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3: EPA- kwas eikozapentaenowy, DHA- kwas dokozaheksaenowy. Kwasy tłuszczowe DHA i
EPA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. Ponadto, kwas DHA przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
mózgu i do utrzymania prawidłowego widzenia. Spożywanie kwasu DHA przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój oczu u płodu i
niemowląt karmionych piersią. Jedna kapsułka zawiera: olej z ryb 500 mg, w tym: EPA- kwas eikozapentaenowy (18%) 90 mg, DHA –
kwas dokozaheksaenowy (12%) 60 mg, inne kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 (5%) 25 mg. Pięć kapsułek zawiera: olej z ryb 2500
mg, w tym: EPA- kwas eikozapentaenowy (18%) 450 mg, DHA – kwas dokozaheksaenowy (12%) 300 mg, inne kwasy tłuszczowe z
rodziny omega-3 (5%) 125 mg.  * procent realizacji referencyjnych wartości spożycia Sposób użycia Zalecana porcja do spożycia w
ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli 5 kapsułek dziennie, popijając wodą. Preparat stosować
podczas posiłku lub bezpośrednio przed nim. Osobom mającym trudności z połykaniem zawartość kapsułek można wycisnąć i
podawać z pokarmem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Skład Olej z ryb; żelatyna; substancja glazurująca: glicerol; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli. Może zawierać śladowe ilości
skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych. OGRANICZENIA STOSOWANIA nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
Osoby z zaburzeniami krzepliwości krwi lub stosujące leki zmniejszające krzepliwość krwi, kobiety w ciąży i matki karmiące
przyjmowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.  
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