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Naturell omega-3 - kwasy tłuszczowe wspomagające serce -
120 kaps.
 

Cena: 23,30 pln

Opis słownikowy

Producent Naturell

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.***

* Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.
** Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.
*** Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów
tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj.: 250 mg DHA i kwasu eikozapentaenowego (EPA).

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.

Opakowanie: 120 kapsułek

Skład

Substancje czynne:

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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Olej z ryb 1000 mg, w tym:
EPA - kwas eikozapentaenowy 330 mg (33%),
DHA - kwas dokozaheksaenowy 220 mg (22%),
inne kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 100 mg (10%).

Składniki: olej z ryb; żelatyna; substancja glazurująca: glicerol; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Osoby z zaburzeniami krzepliwości krwi, kobiety w ciąży i
matki karmiące przyjmowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.
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