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ALTO PHARMA Omega-3 + Witamina E 90 kapsułek miękkich
 

Cena: 25,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ALTO PHARMA KINGA KACZMARCZYK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALTO PHARMA Omega-3 + Witamina E 90 kapsułek miękkichOpakowanie: 90 kapsułek miękkichDZIENNA PORCJA - EPA
(kwas eikozapentaenowy) - 330mg, DHA (kwas dokozaheksaenowy) - 220mg i Witamina E - 12mg marki Altopharma®NOWOCZESNA
RECEPTURA - nowa formuła wyróżniająca się wśród inny produktów pod względem swojego składu.BRAK SZTUCZNYCH
WYPEŁNIACZY - w składzie kapsułki nie występują substancje takie jak: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu),
wodorofosforan wapnia, ditlenek krzemu, celuloza mikrokrystaliczna.DLA OSÓB: intensywnie trenujących sport, pracujących fizycznie,
żyjących w zanieczyszczonym środowisku.NON GMO - produkt wolny od GMOZERO CUKRU, ZERO SOLI, ZERO SKROBIPowody, dla
których warto zdecydować się na OMEGA-3 1000mg + Witamina E Firmy Altopharma®:Witamina E pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu i
przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia*.Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się
do prawidłowego funkcjonowania serca*. (*korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie).Kwasy
omega 3 zwane także kwasami nienasyconymi które korzystnie wpływają na pracę mózgu, stany koncentracji i jakość
zapamiętywania.Dwa najbardziej rozpoznawalne i wartościowe kwasy omega 3 to kwas DHA i kwas EPA.Kwasy Omega 3 zalecane są w
przypadku chorób neurologicznych, chorób serca i zaburzeń pracy mózgu jak ADHD.Kwasy tłuszczowe Omega 3 są również zalecane
osobom starszym ponieważ odpowiednia ich ilość w organizmie wpływa korzystnie na pracę mięśnia sercowego.Kwasy omega-3 są
niezbędne źródłem witamin dla kobiet w ciąży i małych dzieci. Kwasy te wspomagają odporność, chronią przed schorzeniami układu
krążenia.Są niezbędne dla prawidłowego przebiegu ciąży.Najwięcej kwasów Omega 3 znajduje się w rybach, szczególnie tych
tłustych.Łosoś jest niezwykle bogaty w Omega 3, szczególnie ten występujący dziko, który posiada kilka razy więcej Omega 3 niż
hodowlany.OMEGA-3 1000mg EPA330 DHA220 + Witamina E Firmy Altopharma® został wyprodukowany z zachowaniem najwyższej
jakości. Preparat zawiera również oprócz dużej ilości kwasów Omega 3, witaminę E dodatkowo wpływającą korzystnie na układ
nerwowy.Zalecane spożycieJedną kapsułkę jeden raz dziennie.WażneNie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu
dniaSkładnikiOlej rybi, żelatyna*, glicerol*, woda* octan dl-alfa-tokoferylu (witamina E).*składniki otoczki kapsułki. Wszystkie alergeny
zostały wyróżnione pogrubioną czcionkąProducentALTO PHARMA Kinga Kaczmarczyk
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