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Omega 3 Blu Forte x60 kapsułek
 

Cena: 18,92 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Avec Pharma

Postać kapsułki

Substancja
czynna

kwasy Omega-3 (DHA), kwasy Omega-3
(EPA)

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Działanie i właściwości:

Omega-3 BLU forte jest naturalnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA i DHA). Polecana jest wszystkim dbającym o serce i
układ krążenia. Omega-3 BLU forte to najwyższej jakości olej z ryb morskich bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe,
zawierający 35% kwasów omega-3 (18% EPA i 12% DHA). Omega-3 BLU forte jest źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 i została
stworzona z myślą o wszystkich dbających o serce i układ krążenia. Badania naukowe dowodzą, że przyjmowanie kwasów EPA i DHA
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca, mózgu i wzroku (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i
250 mg DHA dziennie). Omega-3 BLU forte cechuje wysoka zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA. Zaleca się
stosowanie w celu uzupełnienia diety w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3.

Sposób użycia:

Dorośli - 1 kapsułka dziennie po posiłku.

Składniki:

olej rybi,
otoczka – żelatyna,
substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.

Składnik: 1 kapsułka zawiera
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Olej rybi (35% kwasów tłuszczowych omega-3) w tym: 1000 mg

18% EPA (kwas eikozapentaenowy) 180 mg

12% DHA (kwas dokozaheksaenowy) 120 mg

5% inne kwasy omega-3 50 mg

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

AVEC Pharma Sp. z o.o.
ul. Beżowa 2
54-046 Wrocław
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