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  OPIS 

STRAŻNIK TWOJEGO SERCA

Suplement diety zawierający dwa źródła kwasów tłuszczowych omega 3: wysokoskoncentrowany olej
z ryb mianowany na 65%-ową zawartość kwasów omega 3 oraz olej z kryla, dostarczający kwasów
omega 3 w połączeniach fosfolipidowych o niezwykle wysokiej biodostępności. Kwas
eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania serca (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA
dziennie.
Gold Omega 3® Plus zawiera również astaksantynę oraz witaminę E, która posiada właściwości
antyoksydacyjne. Preparat wytwarzany jest w innowacyjnej technologii FlowCaps Liquid Technology®

gwarantującej szybką absorpcję w organizmie, oraz brak charakterystycznego zapachu i posmaku
rybiego.

OLEJ Z KRYLA:
                                                                                            
Olej z kryla to prawdziwa innowacja ostatnich lat. Odkrycie jego niezwykłych właściwości było
wynikiem wytężonej pracy zespołu naukowców z różnych dziedzin nauki i medycyny. Olej z kryla łączy
w sobie aż trzy innowacyjne substancje: kwasy omega-3 w unikalnej formie połączeń fosfolipidowych,
fosfolipidy oraz astaksantynę – antyutleniacz.

Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 zalicza się do grupy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
Określa się je mianem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), ponieważ muszą
być bezwzględnie dostarczane z diety. Wyniki wielu badań klinicznych dowodzą, że przyjmowanie
kwasów omega-3 wykazuje korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Ponieważ trudno dostarczyć jest ich odpowiednią ilość wraz z pożywieniem, należy sięgać po
odpowiednie preparaty. Podaż tych składników z dietą bywa często niewystarczająca, wówczas
najlepszym rozwiązaniem jest suplementacja odpowiednimi preparatami zawierającymi w składzie
kwasy omega-3.

Badania naukowe udowodniły, że odpowiedni udział kwasów omega-3 w diecie człowieka:
- przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca (efekt dotyczy spożycia łącznie min. 250 mg
dziennie kwasów EPA i DHA)



- przyczynia się do utrzymania właściwego poziomu trójglicerydów (efekt dotyczy spożycia łącznie 
min. 2 g dziennie kwasów EPA i DHA)
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi (efekt dotyczy spożycia łącznie min. 3 g
dziennie kwasów EPA i DHA)
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu (efekt dotyczy spożycia min. 250
mg dziennie i DHA)
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 250 mg DHA dziennie.) 

 

 

Innowacyjna kapsułka Flow Caps:

Preparat Gold Omega 3® plus zawarty jest w innowacyjnych kapsułkach stworzonych w technologii
Flow Caps Liquid Technology®. Jest ona najbardziej zaawansowaną technologią płynną gwarantującą
maksymalnie szybkie wchłanianie i wysoką biodostępność składników aktywnych.  

Twarda otoczka żelatynowa z opatentowanym systemem zamknięcia, zapobiega utlenianiu się
substancji aktywnych zapewniając zachowanie cennych właściwości oraz zabezpiecza przed
nieprzyjemnym zapachem. Tego typu rozwiązanie to znaczący przełom w technologii ochrony
substancji aktywnych zawartych w kapsułkach.

W tradycyjnych kapsułkach miękkich, stosowanych obecnie na rynku, formują się kanały dyfuzyjne,
przez które składniki mogą dyfundować na powierzchnię, gdzie są utleniane, generując
charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Technologia Flow Caps niemal w 100% likwiduje to
niekorzystne zjawisko.

Kapsułki Flow Caps posiadają jeszcze jedną ważną zaletę – jest to ich mały i opływowy kształt. Dzięki
temu są niezwykle łatwe do połknięcia. 

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 1 kapsułka 2 kapsułki 

Olej rybi (65% kwasów tłuszczowych omega-3) 500 mg 1000 mg

Olej z kryla 25 mg 50 mg

w tym kwasy Omega-3: 331 mg 662 mg

- Kwas eikozapentaenowy (EPA) 168.5 mg 337 mg

- Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 111.6 mg 223.2 mg

- Inne kwasy omega-3 50.9 mg 101.8 mg



Fosfolipidy 10.75 mg 21.5 mg

Astaksantyna 2.5 µg 5 µg

Witamina E 6 mg (50%*) 12 mg (100%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: olej rybi, ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego Euphausia superba (skorupiak),
kapsułka (składnik otoczki - żelatyna), octan DL-alfa tokoferylu (wit. E).

  PRZEZNACZENIE 
Przeznaczenie: preparat polecany osobom dorosłym, dbającym o serce i układ krążenia, jako
uzupełnienie codziennej diety w cenne kwasy tłuszczowe omega 3.

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 1-2  kapsułki dziennie. 

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


