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Omega 3-6-9 Walmark 60 kps
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Suplement diety Omega 3-6-9 zawiera kompleks 3 olejów pochodzących z naturalnych źródeł – z ryb, siemienia lnianego oraz oleju
ogórecznika.

Kwasy omega to nienasycone kwasy tłuszczowe, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, a jednak nie
są przez niego produkowane. Powinny one zatem być częścią zdrowej diety. Do grupy kwasów Omega-3, zawartych w oleju rybim,
należą kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA), odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowego
funkcjonowania serca. Korzystne działanie tych kwasów jest obserwowane w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.
Ponadto DHA w takiej dawce przyczynia się do zachowania sprawności umysłowej i prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku.
Należący do grupy Omega-6, pozyskiwany z oleju lnianego, kwas linolowy (LA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu
cholesterolu we krwi w przypadku spożywania 10 g LA dziennie. Podobne działanie wykazuje kwas oleinowy (jednonienasycony kwas
Omega-9) pozyskiwany z ogórecznika.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

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

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

1 kapsułka zawiera:

Omega-3-nienasycone kwasy tłuszczowe: 18 % EPA 30 mg, 12% DHA 20 mg; olej lniany 166,7 mg, w tym min. 35% ALA 58,3 mg; olej z
ogórecznika 166,7 mg w tym 20% GLA 33,3 mg.Ostrzeżenia
Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej 3. roku życia.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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 Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt nie jest modyfikowany genetycznie.

Zawartość netto
60 kapsułek

Dodatkowe informacje
Składniki pochodzą z naturalnych źródeł.
Odpowiednie dla kobiet w ciąży.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

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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