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Naturell Omega-3 1000, 60 kapsułek
 

cena: 38,67 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Naturell Omega-3 1000 zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ma?ych ryb
zimnowodnych, o wysokiej zawarto?ci kwasów t?uszczowych omega-3. Preparat standaryzowany jest na
zawarto?? minimum 65% kwasów EPA i DHA. Kwasy omega-3 w Naturell Omega-3 1000 maj? posta?
triglicerydów, czyli tak?, jaka naturalnie wyst?puje w rybach. Dzi?ki temu mog? by? lepiej przyswajane przez
organizm cz?owieka.
* Kwasy t?uszczowe DHA i EPA przyczyniaj? si? do prawid?owego funkcjonowania serca.
* Ponadto, kwas DHA przyczynia si? do prawid?owego funkcjonowania mózgu i do utrzymania prawid?owego
widzenia.
* Spo?ywanie kwasu DHA przez matk? wspomaga prawid?owy rozwój oczu u p?odu i niemowl?t karmionych
piersi?.

Dawkowanie
 Zalecana porcja do spo?ycia w ci?gu dnia niezb?dna do uzyskania korzystnego dzia?ania produktu: 

Dzieci powyżej 2 roku życia 1 kapsułka dziennie
Dorośli 2 kapsułki dziennie
Kobiety w ciąży i karmiące piersią 3 kapsułki dziennie

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 olej z ryb; ?elatyna; substancja glazuruj?ca: glicerol; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli. Mo?e zawiera?
?ladowe ilo?ci skorupiaków, soi i ich produktów pochodnych.
 Jedna kapsu?ka zawiera: olej z ryb 1000 mg, w tym: EPA- kwas eikozapentaenowy (33%*) 330 mg, DHA –
kwas dokozaheksaenowy (22%*) 220 mg, inne kwasy t?uszczowe z rodziny omega-3 (10%*) 100 mg
Dwie kapsu?ki zawieraj?: olej z ryb 2000 mg, w tym: EPA- kwas eikozapentaenowy (33%*) 660 mg, DHA –
kwas dokozaheksaenowy (22%*) 440 mg, inne kwasy t?uszczowe z rodziny omega-3 (10%*) 200 mg
Trzy kapsu?ki zawieraj?: olej z ryb 3000 mg, w tym: EPA- kwas eikozapentaenowy (33%*)
990 mg, DHA – kwas dokozaheksaenowy (22%*) 660 mg, inne kwasy t?uszczowe z rodziny omega-3 (10%*)
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300 mg
*- procent realizacji referencyjnych warto?ci spo?ycia

Przeciwwskazania
Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Osoby z zaburzeniami krzepliwo?ci krwi lub stosuj?ce leki zmniejszaj?ce krzepliwo?? krwi.
Kobiety w ci??y i matki karmi?ce powinny skonsultowa? przyjmowanie preparatu z lekarzem.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa 
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