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NATURELL Omega-3 1000 60 kapsułek
 

cena: 35,25 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała serce, układ krwionośny, układ nerwowy,
układ odpornościowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Ubidecarenonum, Tocopherolum

Wskazania odporność

Opis produktu
 

Opis:
Naturell Omega-3 1000 zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z małych ryb zimnowodnych, o wysokiej zawartości kwasów
tłuszczowych omega-3. Preparat standaryzowany jest na zawartość minimum 65% kwasów EPA i DHA. Kwasy tłuszczowe omega-3 w
Naturell Omega-3 1000 mają postać triglicerydów, czyli taką, jaka naturalnie występuje w rybach. Dzięki temu mogą być lepiej
przyswajane przez organizm człowieka. Surowcem do produkcji preparatu Naturell Omega-3 1000 są całe małe ryby, poławiane z
certyfikowanych łowisk najczystszych obszarów Oceanu Spokojnego bez ich nadmiernej eksploatacji.

Właściwości:

kwasy tłuszczowe DHA i EPA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca (przy ilości 250 mg EPA i DHA dziennie
DHA przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu i utrzymania prawidłowego widzenia (przy ilości 250 mg DHA na
dzień)
kwasy omega-3 w ciąży, zwłaszcza DHA, spożywane przez matkę wspomagają prawidłowy rozwój oczu u płodu i niemowląt
karmionych piersią (przy ilości 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 dla
dorosłych)

Skład:
olej z ryb, żelatyna; substancja glazurująca: glicerol; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli

Zalecane dzienne spożycie:
Dzieci powyżej 2 roku życia: 1 kapsułka dziennie.
Dorośli: 2 kapsułki dziennie.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 3 kapsułki dziennie.
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Kapsułki należy popić wodą.
Preparat stosować podczas posiłku lub bezpośrednio przed nim. Dzieciom i osobom mającym trudności z połykaniem zawartość
kapsułek można wycisnąć i podawać z pokarmem.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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