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Forever Arctic-Sea kwas Omega-3 i Omega-9 - 120 kaps.
 

Cena: 144,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Arctic-Sea to suplement diety zawierający kwasy Omega-3 (EPA, DHA) z oleju rybiego i oleju z kalmarów.

Kwas DHA zawarty w produkcie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu i właściwego widzenia.

Kwas EPA razem z kwasem DHA przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca.

Forever Arctic-Sea dostarcza także kwas Omega-9 otrzymany z oliwy z oliwek.

W celu zapewnienia organizmowi korzystnego działania należy spożywać 250 mg DHA lub 250 mg EPA i DHA dziennie.

Forever Arctic-Sea jest produktem bezglutenowym.

 

Stosowanie: 2-3 kapsułki dziennie w czasie posiłku, zażywać popijając wodą

Zawartość składników w porcji dziennej  w 2 kapsułkach w 3 kapsułkach
Kwasy omega-3, w tym

  kwas eikozapantaenowy (EPA)

  kwas dokozaheksaenowy (DHA)

435 mg

200 mg

200 mg

652,5 mg

300 mg

300 mg
Kwas oleinowy 100 mg 150 mg

 * % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. 

 

Składniki: olej rybi, olej z kalmarów, żelatyna wołowa, oliwa z oliwek, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), naturalny aromat
cytrynowy, naturalny aromat z limetki, witamina E (D-alfa-tokoferol).

Masa netto:  78,3 g

Opakowanie: 120 kapsułek
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