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DOPPELHERZ AKTIV OMEGA-3 Roślinna 30 kapsułek
odporność
 

Cena: 21,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDOPPELHERZ AKTIV OMEGA-3 Roślinna 30 kapsułekEksperci coraz szerzej ukazują konieczność dostarczania do
organizmu kwasów omega-3, a organizm nie potrafi ich wytwarzać samodzielnie w wystarczających ilościachProdukty roślinne (wege)
stają się coraz popularniejsze nie tylko wśród wegan, ale też wśród mięsożerców, którzy czują potrzebę by odżywiać się zdrowiejNa
rynku jest mało dostępnych suplementów diety z kwasami tłuszczowymi omega-3 w formie roślinnej, przeważająca większość to
produkty zawierające olej z ryb.Wysoka zawartość roślinnych kwasów tłuszczowych Omega 3

Zawiera naturalny, wysokiej jakości olej z mikroalg bogaty w DHA i EPAAlgi to roślinne źródło wartościowych kwasów tłuszczowych DHA
i EPAZawiera witaminę D w 100% pochodzenia roślinnegoBezzapachowe kapsułkiKapsułki nie zawierają żelatyny są wyjątkowo małe i
bardzo łatwe do połknięcia.Produkt posiada oficjalny znak jakości Europejskiej Unii Wegetarian V-label

Roślinnym źródłem omega-3 z morza są mikroalgi Schizochytrium sp. Ten typ glonów składa się z mikroskopowo małych
jednokomórkowych alg. Są one szczególnie bogate w wegańskie kwasy tłuszczowe omega-3 DHA i EPA i żywią się wyłącznie
substancjami organicznymi i roślinnymi, takimi jak martwe liście.Badania wykazały, że biorównoważność i skuteczność suplementacji
po przyjęciu olejów z alg w kapsułkach nie różnią się od ekwiwalentnej, co do ilości DHA, porcji spożytej rybyZalecane spożycie2
kapsułkiWażneIdealne rozwiązaniem dla wielu grup konsumentów m.in.: wegetarian, wegan, osób unikających produktów pochodzenia
zwierzęcego, unikających spożywania tłuszczów rybnych, które mogą być zanieczyszczone, kobiet w ciąży i karmiących piersią100%
pochodzenia roślinnego kwasy omega-3 oraz witamina DZawiera wysokiej jakości naturalny olej z mikroalgWysoka zawartość DHA i
EPA (600mg w 2 kapsułkach)Małe, bezzapachowe, łatwe do połknięcie kapsułkiSuplement diety może być stosowany przez osoby z
cukrzycą oraz nietolerujące laktozySkładniki

ProducentQueisser Pharma Poland Sp. z o.o.ul. Domaniewska 3902-672 Warszawa
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