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NOW Omega-3-6-9 1000 mg kaps.elast. 100kap
 

Cena: 43,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Producent SAVIT SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Omega 3-6-9, 1000 mg:

niezbędne kwasy tłuszczowe
mieszanka pięciu olejów odżywczych
zdrowa skóra i wsparcie immunologiczne
naturalne oleje bez zawartości heksanu

Omega 3-6-9 marki NOW® to mieszanka olejów z nasion lnu, wiesiołka, rzepaku, czarnej porzeczki i olejków z nasion dyni. Te dobrze
znane oleje odżywcze zostały połączone w starannie dobranych proporcjach aby uzyskać zrównoważone proporcje kwasów
tłuszczowych Omega-3, Omega-6 i Omega-9. Kwas Omega-3, alfa-Linolenowy (ALA) i Omega-6, GLA, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu
zdrowej skóry i funkcji układu odpornościowego. Kwas tłuszczowy Omega-9 wspiera zdrowe funkcjonowanie układu sercowo-
naczyniowego.

Każda porcja może dostarczyć następujące ilości występujących w naturalny sposób wielonienasyconych i jednonienasyconych
tłuszczów:

Oleje Omega-3: kwas alfa linolenowy (ALA) – 45%
Oleje Omega-6: kwas linolowy oraz kwas gamma linolenowy (GLA) – 26,5 %
Oleje Omega-9: kwas oleinowy – 17,5 %
Inne oleje: krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, tłuszcze nasycone, fosfolipidy, itp. – 11 %.

Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy są
regularnie kontrolowani. NOW Foods czyni wszystko co możliwe aby najwyższa jakość produktów mogła być zaoferowana klientom w
cenie na którą mogą sobie pozwolić.
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 SKŁAD:

Zawartość składników fizjologicznie czynnych...............................Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki...........................%RWS
w dziennej porcji:
Całkowita zawartość tłuszczu........................................................................................2 g.............................................................
Tłuszcze nasycone........................................................................................................< 5 g..........................................................
Tłuszcze wielonienasycone...........................................................................................1,5 g..........................................................
Tłuszcze jednonienasycone..........................................................................................< 0,5 g........................................................
Olej z nasion lnu (tłoczony na zimno, ekologiczny)
(Linum usitatissimum) (nasiona)....................................................................................1,4 g....................................................†.....
Olej z nasion wiesiołka (tłoczony na zimno)
(Oenothera biennis) (nasiona).......................................................................................300 mg.................................................†.....
Olej z canoli (tłoczony na zimno)...................................................................................260 mg.................................................†.....
Olej z czarnej porzeczki (Ribes nigrum) (nasiona).........................................................20 mg..................................................†......
Olej z nasion dyni (Curcubita pepo) (nasiona)................................................................20 mg..................................................†.....

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone

Składniki:
Olej z nasion lnu; olej z nasion wiesiołka; olej z canoli; olej z czarnej porzeczki; olej z nasion dyni; materiał kapsułki: żelatyna wołowa;
subst. rozpuszczająca: gliceryna roślinna, woda; karmel w proszku; subst. korygująca smak: karob (szarańczy strąkowy, Ceratonia
siliqua).

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, skorupiaków. Wyprodukowano w
zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych preparatów zawierające te
alergeny.

Zawartość: 100 kapsułek żelowych
Dzienne spożycie: 2 kapsułki
Opakowanie starcza na: 50 dni
Masa netto: 140 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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