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Omega 3-6-9 60kaps.
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać kaps.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Omega-3-trójglicerydy

Opis produktu
 

Omega 3 - 6 - 9,

60 kapsułek

suplement diety

Produkt Omega 3-6-9 zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
(NNKT) pozyskiwane z różnych naturalnych źródeł - ryb, siemienia lnianego i
oleju ogórecznika.    Do grupy kwasów Omega-3 należą kwas
eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA),
odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowych funkcji serca. Ponadto DHA
przyczynia się do zachowania sprawności umysłu i prawidłowego
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funkcjonowania narządu wzroku. Należący do grupy Omega-6 kwas gamma-
linolowy (GLA) jest pozyskiwany z oleju z lnu i przyczynia się do utrzymania
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.   EPA i DHA pomagają
utrzymać prawidłowe funkcjonowanie serca. DHA jest ważny dla
prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. DHA wspiera pracę mózgu.
Kwas linolowy ułatwia utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu.  
Zastosowanie: suplementacja diety w składniki wspomagajace prace serca.  

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie. Najlepiej w trakcie posiłku lub
bezpośrednio po nim.  

Składniki: olej z ryb, olej lniany, olej z ogórecznika, żelatyna, gliceryna
(substancja glazurująca), mieszanka tokoferoli, olej sojowy.  

1 kapsułka zawiera: Omega-3-nienasyconych kwasów tłuszczowych: 18%
EPA, 12% DHA 166,7mg; oleju lnianego 166,7mg ; oleju z ogórecznika 20%
GLA 166,7mg.  

Ważne wskazówki: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i
zdrowego trybu życia. Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb
życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Preparat należy
przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Produkt nie jest modyfikowany genetycznie.
Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej 3. roku życia.  

Producent: Reditelstvi Walmark a.s. Oldrichovice 44 739 61 Trinec, Czechy  

Dystrybutor: Walmark Sp.z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec
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