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DR JACOBS DHA-EPA olej z alg Schizochytrium produkt
wegański 60 kapsułek roślinnych
 

Cena: 73,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent DR. JACOBS POLAND RADOSŁAW
ARASZKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDR JACOBS DHA-EPA olej z alg Schizochytrium produkt wegański 60 kapsułek roślinnych

olej z mikroalg Schizochytrium bogaty w nienasycone kwasy t?uszczowe Omega-3

produkt wega?ski60 kapsu?ek na 30-60 dni

Nienasycone kwasy t?uszczowe DHA (kwas dokozaheksaenowy) i EPA (kwas eikozapentaenowy) to
jedne z niezb?dnych sk?adników budulcowych – s? niezast?pionymelementem konstrukcyjnym
wszystkich komórek organizmu. Nale?y je dostarcza? zpo?ywieniem, poniewa? organizm nie ma
zdolno?ci wytwarzania w odpowiedniej ilo?ci tych kwasów. Suplementacja DHA jest szczególnie
wa?na przy spo?ywaniu niewielkiej ilo?ci ryb (g?ówne ?ród?o DHA).

DHA-EPA to jeden z niewielu produktów na rynku, które mog? stosowa? tak?e wegetarianie i
weganie. Algi s? zdrow?, ro?linn? alternatyw? jako ?ród?o wa?nych dla zdrowia kwasów
t?uszczowych Omega-3. Olej w DHA-EPA uzyskany jest z mikroalg Schizochytrium. Tylko jedna
kapsu?ka DHA-EPA zawiera a? 250mg kwasów DHA i EPA w proporcji 2:1 (ok. 166,6 mg DHA, ok.
83,3 mg EPA).
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DHA odgrywa bardzo wa?n? rol? w budowie mózgu i narz?du wzroku, szczególnie u p?odu i ma?ego
dziecka (w centralnym uk?adzie nerwowym i siatkówce oka stanowi a? ok 30% fosfolipidów).
Suplementacja DHA jest szczególnie wa?na dla kobiet w ci??y i matek karmi?cych piersi?. Niedobór
DHA zmniejsza st??enie serotoniny(hormon szcz??cia) w mózgu, mo?e mie? zwi?zek z
wyst?powaniem ADHD, chorobyAlzheimera i depresji.

Kwasy DHA i EPA zalecane s?:– dla utrzymania prawid?owych funkcji mózgu i prawid?owego
widzenia (przy codziennym spo?yciu 250 mg DHA – 2 kapsu?ki),– dla prawid?owej czynno?ci serca
(przy codziennym spo?yciu 250 mg DHA i EPA – 1 kapsu?ka),– przy problemach z nauk? szkoln?
oraz niskiej zdolno?ci przyswajania wiedzy,– przy zaburzeniach pami?ci i koncentracji,– przy
nadpobudliwo?ci psychoruchowej.

U kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?:

– dla rozwoju uk?adu nerwowego dziecka (funkcje psychoruchowe i intelektualne),– w celu
prawid?owego rozwoju i funkcjonowania narz?du wzroku u dziecka.

Zalecane spożyciePorcja zalecana do spożycia w ciągu dnia:1 - 2 kapsułki wraz z posiłkiem.WażnePrzechowywać w szczelnie
zamkniętym opakowaniu w miejscu chłodnym (15-25°C), suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem
słonecznym. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik (substytut) zrównoważonej diety. Zrównoważona dieta oraz
zdrowy tryb życia są ważne.Składniki

 olej z mikroalg bogaty w DHA i EPA (58% Schizochytrium), skrobia modyfikowana, substancja
utrzymuj?ca wilgotno??: glicerol; olej s?onecznikowy, zag?stnik: karagen*; przeciwutleniacz: ekstrakt
bogaty w tokoferol, palmitynian askorbylu; naturalny aromat: ekstrakt z rozmarynu; regulator
kwasowo?ci: w?glan sodu.

* w zwi?zku z nieporozumieniami powsta?ymi ostatnio wokó? karagenu - wyja?niamy:

Karagen powstaje z ekstrakcji czerwonych alg morskich, które mog? tworzy? w roztworach wodnych
lepkie koloidy lub ?ele. Karagen wyst?puje w strukturze wodorostów o nazwie Gigartina species.

Dopuszczalna dzienna dawka karagenu dla doros?ej osoby to 75 mg/kg masy cia?a. Oznacza to, ?e
kobieta wa??ca 60 kilogramów, mo?e bezpiecznie spo?y? maksymalnie ok. 4,5 gramów karagenu
dziennie, ale wed?ug ogólnych zalece? ?wiatowej Organizacji Zdrowia, dopuszczalne dzienne
spo?ycie nie powinno przekracza? 3,5 gramów na osob?.W naszym produkcie karagen wyst?puje w
ilo?ciach ?ladowych. 

Jak wszystko, tak?e i karagen mo?na przedawkowa? - w takim przypadku mo?e on powodowa?
problemy trawienne i wzd?cia. Niestety mo?e to grozi? nawet owrzodzeniem jelita np. wrzodziej?cym
zapaleniem jelita grubego (st?d te? niektórzy dochodz? do wniosku, ?e w dalekiej perspektywie mo?e
on by? przyczyn? nowotworów jelita grubego). Jednak nim dopuszczono karagen do zastosowania w
technologii ?ywno?ci, zosta? on dok?adnie przebadany i specjali?ci WHO zapewniaj?, ?e jako
dodatek ?ywieniowy jest on w pe?ni bezpieczny. Przemawia za tym fakt, ?e zawarte w wysuszonych
plechach karageniny s? u?ywane w chorobie wrzodowe.Karagen zosta? zatwierdzony do spo?ycia
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po raz pierwszy w 1961 roku. Od tamtej pory tocz? si? dyskusje, czy jest bezpieczny dla zdrowia.
Wielokrotnie wnioskowano o jego wycofanie z dodatków do ?ywno?ci. Ale karagen wyst?puje w
dwóch formach – zdegradowanej – która nie jest dopuszczona do spo?ycia oraz niezdegradowanej
tzw. karagen natywny, który wed?ug bada? jest bezpieczny.

?ród?o: Kuchnia.wp.pl

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia!

ProducentDystrybutor:Dr. Jacob's Polandul. Kasprzaka 7 / U 1, 01-211 WarszawaTel.: 22 490 94 30
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