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ALLNUTRITION Omega 3 STRONG 90 kapsułek
 

Cena: 34,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION Omega 3 STRONG 90 kapsułekNOWA JAKOŚĆ, NOWA MOC OMEGA 3 STRONGWPŁYWA KORZYSTNIE NA
PRACĘ UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGOZAWIERA WITAMINE E, KTÓRA POMAGA W OCHRONIE KOMÓREK PRZED STRESEM
OKSYDACYJNYMOMEGA 3 STRONG to suplement diety oparty o olej rybi zawierający 33% EPA (kwas eikozapentaenowy) oraz 22% DHA
(kwas dokozaheksaenowy), wzbogacony witaminą E.Czym jest omega-3 a jej właściwości:Omeag 3 zawiera kwas dokozaheksaenowy
(DHA) i kwas eikozapentaenowy (EPA) należący do grupy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Cechują się one wieloma
korzystnymi właściwościami dla naszego organizmu.Kwasy omega-3 są również niezbędne do budowy błon komórkowych.
Odpowiadają również za prawidłową funkcję siatkówki oka. Właśnie te dwa kwasy stanowią jej bazę tłuszczową. Odpowiednia ilość
kwasów omega-3 jest też niezbędna w procesach spermatogenezy. DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania
mózgu i utrzymania prawidłowego widzenia. DHA i EPA pomagają również w prawidłowym funkcjonowaniu serca.*Z kolei witamina E
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Bierze również udział w dostarczaniu składników odżywczych do
komórek.Zalecane spożycieStosuj 1 kapsułkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.WażneProdukt przeznaczony dla osób powyżej
18 roku życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zbilansowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
*Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.Składnikiolej rybi, otoczka kapsułki: żelatyna,
substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), woda. SKŁADNIKI Omega 3 Strong  

Zawartość jednej
porcji

 zaw:% RWS *

 Olej rybi: 1000 mg 
 - w tym : EPA330 mg 
 - w tym : DHA220 mg 
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 Witamina E 12 mg100%

* % referencyjnej wartości spożycia

ProducentSFD Spółka Akcyjnaul. Głogowska 4145-315 Opole
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