Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Omega-3 z witaminą E
producent: Diagnosis

cena: 17.99 zł
Spożywane w ilości 250 mg dziennie kwasy EPA i DHA zawarte w oleju rybim przyczyniają się do
prawidłowego funkcjonowania serca. Witamina E wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
OPAKOWANIE: 60 kapsułek
PORCJA DZIENNA: 1 kapsułka

SKŁADNIKI

Porcja dzienna

(1 kapsułka)

%RWS
Olej ryb i w tym:
1000 mg

EPA - kwas eikozapentaenowy
150 mg

DHA - kwas dokozaheksaenowy
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

100 mg

Witamina E
10 mg

83%

%RWS - % referencyjnej wartości spożycia
WŁAŚCIWOŚCI: Omega-3 z witaminą E FORTE suplement diety zawiera olej rybi, który jest źródłem
nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA należących do grupy kwasów Omega-3. Dieta bogata w kwasy
tłuszczowe jest szczególnie ważna, ponieważ organizm człowieka nie ma zdolności ich syntetyzowania, a więc
muszą być one dostarczane z diety. Zawarte w składzie produktu kwasy eikozapentaenowy (EPA) i
dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. Korzystne działanie na serce
występuje w przypadku spożycia 250 mg EPA i DHA dziennie. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym. WSKAZANIA: Suplement diety zalecany jest jako uzupełnienie codziennej diety
ubogiej w oleje ryb morskich w cenne kwasy tłuszczowe Omega-3. Polecany dla osób, które chcą zadbać o swoje
serce i układ krążenia. SPOSÓB UŻYCIA: Dorośli 1 kapsułka dziennie. Zaleca się przyjmowanie produktu
podczas posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości - nie rozgryzać. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może byc stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie stosować po upływie daty minimalnej
trwałości. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w
ciąży oraz matki karmiące przed zastosowaniem suplementu diety powinny skonsultować się z lekarzem. SKŁA
DNIKI: Olej rybi; żelatyna wołowa*; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol*; woda*; octan DL-alfa-tokoferylu
(witamina E). * składniki otoczki kapsułki. PRZECHOWYWANIE: Suplement diety należy przechowywać w
zamkniętym opakowaniu w temperaturze między 15-25°C, w suchym miejscu, chronić przed swiatłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. NAJLEPIEJ
SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM: data minimalnej trwałości i numer partii produkcyjnej znajduje się na spodzie
opakowania. ZAWARTOŚĆ: 60 kapsułek o masie 1370 mg MASA NETTO: 82g PRODUCENT:
Diagnosis S.A. ul. Gen. Władysława Andersa 38A, 15-113 Białystok, Polska UWAGA: W celu ochrony
produktu przed wilgocią w opakowaniu umieszczono pochłaniacz wilgoci (niewielka prostokątna saszetka), który
powinien pozostać w pojemniku. Pochłaniacz nie jest przeznaczony do spożycia.
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