
suplement diety

STRAŻNIK TWOJEGO SERCA

Opakowanie Cena 

60 kapsułek 40.00 zł  

  OPIS 

STRAŻNIK TWOJEGO SERCA

NOWA WZMOCNIONA FORMUŁA PREPARATU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - KONCENTRAT OLEJU RYBIEGO O BARDZO WYSOKIM UNIKALNYM NA

RYNKU STOPNIU SKONCENTROWANIA 65%!!!

Gold Omega 3® - Suplement diety zawierający kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci
kapsułek miękkich.
Wysokogatunkowy olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartości kwasów
tłuszczowych omega-3, uzupełniający dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3.

*Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania serca (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania łącznie 250 mg EPA i
DHA dziennie).

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu
oraz prawidłowego widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA
dziennie).

DHA i EPA pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi (korzystne
działanie występuje w przypadku spożywania 2 g EPA i DHA dziennie. Nie należy przekraczać
poziomu uzupełniającego dziennego spożycia wynoszącego 5 g EPA i DHA łącznie).

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 1 kapsułka 2 kapsułki 4 kapsułki

Olej rybi (65% kwasów tłuszczowych omega-3) 1000 mg 2000 mg 4000 mg

w tym: 

33% kwasu eikozapentaenowego (EPA) 330 mg 660 mg 1320 mg



22% kwasu dokozaheksaenowego (DHA) 220 mg 440 mg 880 mg

10% inne kwasy omega-3 100 mg 200 mg 400 mg

Witamina E 12 mg (100%**) 24 mg (200%**) 48 mg (400%**)

**RWS - referencyjne wartości spożycia

Składniki: olej rybi (źródło kwasów omega-3), składniki otoczki - żelatyna, woda, glicerol; D-alfa
tokoferol (wit. E).
Uwaga: produkt może zawierać śladowe ilości lecytyny sojowej.

 

 

  PRZEZNACZENIE 
Przeznaczenie: suplement diety polecany osobom dorosłym.

Uwaga: Osoby chore na hemofilię, przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, kobiety w ciąży oraz
karmiące piersią stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki dziennie.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.


