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Omega 3 1000 mg Activlab Pharma 60 kapsułek
 

Cena: 12,55 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent UNIPRO SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Omega 3 1000 mg Activlab Pharma 60 kapsułek
suplement diety

  1000 mg skoncentrowanego oleju rybiego w 1 kapsułce,
  wysoka jakość składników aktywnych EPA- DHA,
  wspiera pracę serca i mózgu oraz wzmacniające naczynia krwionośne.

Omega 3 1000 mg Activlab Pharma to najwyższej jakości kwasy Omega 3. Do ich produkcji wykorzystano najlepsze surowce - 1000 mg
oleju rybiego. Produkt wspiera układ krążenia, normalizuje wzrok, wspomaga funkcje mózgu. Produkt jest polecany i wskazane jest jego
używanie, podczas okresów diet redukcyjnych. Kwasy Omega 3 mają bardzo duży wpływ na działanie leptyny, która jest odpowiedzialna
za zmniejszenie apetytu i stabilizację cukru we krwi.

  Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.
  Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i 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).
  Witamina E przyczynia się do ochrony składników komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

SKŁADNIKI

Porcja: 1 kapsułka

  Porcja dzienna – 1 kapsułka:
  Olej rybi (30% kwasów tłuszczowych omega-3), w tym:, 1000, mg,
  kwas eikozapentaenowy (EPA), 180, mg,
  kwas dokozaheksaenowy (DHA), 120, mg,
  Witamina E, 5, mg, 42%*

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.
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Składniki: olej rybi (źródło kwasów omega-3), otoczka (żelatyna, glicerol, woda), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E).

ZASTOSOWANIE
Produkt polecany jest wszystkim osobom dbającym o swoje zdrowie, wraz z innymi preparatami prozdrowotnymi. Stosować jako
uzupełnienie zróżnicowanej diety.

ZALECANA DZIENNA PORCJA
1 kapsułkę dziennie o dowolnej porze dnia.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące. Przechowywać
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: Activlab
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