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Gold Omega 3 3D + K2, 30 kapsułek
 

cena: 37,59 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Olimp Gold Omega 3 D3+K2 zawiera wysok? dawk? kwasów t?uszczowych omega-3,
uzupe?niony o wysok? ilo?? naturalnej witaminy K z natto, wyst?puj?cej w najbardziej przyswajalnej i
najaktywniejszej formie – menachinonu 7 (witamina K2). Produkt zawiera tak?e witamin? D3 w dawce a? 2000
j.m. Witamina K2 i D3 dzia?aj? synergicznie, tzn. wzmacniaj? nawzajem swoje dzia?anie.

Rola kwasów omega 3 w organizmie:
- stanowi? budulec naszych komórek
- zwi?kszaj? naturaln? odporno?? organizmu.
- przyczynia si? do prawid?owego funkcjonowania serca
- Wp?ywaj? na kszta?towanie si? i prac? mózgu ju? od pocz?tku ?ycia p?odowego
- poprawiaj? ukrwienie mózgu i usprawniaj? przep?yw bod?ców nerwowych mi?dzy substancj? szar? i bia??.
- maj? zdolno?? rozrzedzania krwi i uniemo?liwiaj? przyklejanie si? krwinek do uszkodzonych ?cian naczy?,
zapobiegaj?c powstawaniu zakrzepów i zatorów.
- Chroni? przed zapaleniem stawów, ?agodz? bóle oraz sztywno?? towarzysz?ce chorobom reumatycznym.
- zapobiegaj? alergiom oraz wspomagaj? ich leczenie
- przyczyniaj? si? do utrzymania prawid?owego widzenia

Witamina D3: jest odpowiedzialna za mineralizacj? ko?ci i prawid?owy rozwój uk?adu kostnego, poprawia
funkcjonowanie uk?adu kr??enia, mi??nia sercowego oraz zapewnia utrzymanie szczup?ej sylwetki, pomaga
w utrzymaniu prawid?owego poziomu wapnia we krwi. pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu
odporno?ciowego.

Witamina K2: uczestniczy w procesie krzepni?cia krwi, niezb?dna do prawid?owego funkcjonowania uk?adu
kostnego.
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Wskazania
Stosuje si? w celu uzupe?nienia diety w kwasy Omega-3 oraz w witaminy D i K. Polecany osobom doros?ym
dbaj?cym o prawid?owe funkcjonowanie serca oraz uk?adu kr??enia, a tak?e troszcz?cych si? o utrzymanie
zdrowych ko?ci.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 kapsu?ka raz dziennie po posi?ku. Popi? du?? ilo?ci? wody.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
olej rybi (?ród?o kwasów omega-3), witamina K (menachinon-7 – witamina K2 otrzymywana z soi przez
fermentacj?), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D (cholekalcyferol – witamina D3); sk?adniki otoczki
(?elatyna, woda, substancja utrzymuj?ca wilgo? – glicerol, barwnik – E 150d).
Uwaga: produkt mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci lecytyny sojowej.

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka RWS*
Olej rybi (65% kwasów t?uszczowych omega-3) 1000 mg -
w tym:  
33% kwasu eikozapentaenowego (EPA) 330 mg -
22% kwasu dokozaheksaenowego (DHA) 220 mg -
10% inne kwasy omega-3 100 mg -
Witamina D (D3) 50 µg (2000 j.m.) 1000%
Witamina K (K2) 50 µg 67%
Witamina E (mg ?-TE) 12 mg 100%

*RWS - referencyjne warto?ci spo?ycia

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Gold Omega 3 D3+K2 w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych nale?y przed zastosowaniem preparatu
skonsultowa? si? z lekarzem. 
Nie stosowa? innych preparatów z witamin? D lub K.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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