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OmegaCardio+czosnek NutroPharma kaps. 60ka
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Suplement diety

Zawiera składniki korzystnie działające na

CHOLESTEROL, SERCE, KRĄŻENIE

Omega Cardio® zawiera 3 niezwykle ważne składniki Diety Śródziemnomorskiej, uznawanej za zdrową szczególnie dla serca i układu
krążenia. Ryby – dieta śródziemnomorska opiera się na rybach, które są źródłem cennych dla serca kwasów omega-3. Ekstrakt z
czosnku – mieszkańcy Europy Południowej bardzo chętnie używają tej przyprawy, dzięki czemu ich układ krążenia tak dobrze
funkcjonuje. Czerwone wino – jest naturalnym źródłem składnika o nazwie resweratrol. To dzięki niemu Francuzi cieszą się zdrowym
sercem, mimo że ich dieta jest dość bogata w niezdrowe tłuszcze nasycone. Jest to nazywane „francuskim paradoksem”. Omega
Cardio® to skoncentrowane źródło tych trzech składników.

Właściwości:
Kwasy omega-3 (EPA i DHA) wykazują pozytywny wpływ na serce i przyczyniają się do jego prawidłowego funkcjonowania. Korzystne
działanie występuje w przypadku spożywania co najmniej 250 mg EPA i DHA dziennie. Tyle zawiera już 1 kapsułka Omega Cardio® .
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają stosowanie kwasów omega-3.

Bezzapachowy czosnek reguluje poziom cholesterolu i lipidów, pomaga zachować prawidłowy stan naczyń krwionośnych, ułatwia
przepływ krwi w mikronaczyniach, wspiera pracę układu krążenia i zdrowie serca, zwiększa właściwości obronne organizmu
wzmacniając układ odpornościowy. 1 kapsułka Omega Cardio® zawiera równowartość aż 5 g czosnku!

Resweratrol - wpływa korzystnie na prawidłowe krążenie krwi i stan naczyń.

Wskazania:
dla prawidłowego funkcjonowania serca w celu regulacji poziomu cholesterolu
dla prawidłowego krążenia krwi
dla prawidłowego profilu lipidowego i regulacji poziomu triglicerydów
jako uzupełnienie diety w cenne dla zdrowia kwasy omega-3
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 Sposób użycia:
Dorośli: 1-3 kapsułki dziennie, podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Kobiety w ciąży oraz karmiące nie powinny stosować preparatu. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub
planujące zabiegi chirurgiczne powinny skonsultować z lekarzem stosowanie preparatu. Korzystne działania składników preparatu, o
którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.

Skład: 1 kapsułka zawiera 2 kapsułki zawierają 3 kapsułki zawierają
Olej rybi (mg) w tym: 1000(1) 2000(1) 3000(1)
EPA (kwas eikozapentaenowy) (mg) 180(1) 360(1) 540(1)
DHA (kwas dokozaheksaenowy) (mg) 120(1) 240(1) 360(1)
Wyciąg z czosnku bezzapachowy (mg) 50(2) 100(3) 150(4)
Resweratrol (mg) 10(1) 20(1) 30(1)

(1) Zalecane dzienne spożycie nie zostało określone
(2) Ekwiwalent 5000 mg (5 g) świeżego czosnku
(3) Ekwiwalent 10000 mg (10 g) świeżego czosnku
(4) Ekwiwalent 15000 mg (15 g) świeżego czosnku

Składniki:
olej rybi (z sardynek, anchois), żelatyna, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, bezzapachowy ekstrakt z czosnku,
emulgator: lecytyny sojowe, resweratrol (Polygonum cuspidatum), barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol

Bez glutenu Bez laktozy Może być stosowany przez diabetyków

* Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 250 mg EPA i DHA dziennie

Korzystne działanie skladników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników
aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

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:
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
Ul. Jedności 10 a
05-506 Lesznowola
www.nutropharma.pl
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