
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

NOW FOODS OMEGA 3-6-9 100 kapsułek
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Omega-3-trójglicerydy

Opis produktu
 

WłaściwościNOW FOODS OMEGA 3-6-9 100 kapsułekniezbędne kwasy tłuszczowemieszanka pięciu olejów odżywczychzdrowa skóra i
wsparcie immunologicznenaturalne oleje bez zawartości heksanuOmega 3-6-9 marki NOW® to mieszanka olejów z nasion lnu,
wiesiołka, rzepaku, czarnej porzeczki i olejków z nasion dyni. Te dobrze znane oleje odżywcze zostały połączone w starannie dobranych
proporcjach aby uzyskać zrównoważone proporcje kwasów tłuszczowych Omega-3, Omega-6 i Omega-9. Kwas Omega-3, alfa-
Linolenowy (ALA) i Omega-6, GLA, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowej skóry i funkcji układu odpornościowego. Kwas
tłuszczowy Omega-9 wspiera zdrowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.Każda porcja może dostarczyć następujące ilości
występujących w naturalny sposób wielonienasyconych i jednonienasyconych tłuszczów:Oleje Omega-3: kwas alfa linolenowy (ALA) –
45%Oleje Omega-6: kwas linolowy oraz kwas gamma linolenowy (GLA) – 26,5 %Oleje Omega-9: kwas oleinowy – 17,5 %Inne oleje:
krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, tłuszcze nasycone, fosfolipidy, itp. – 11 %.Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich
klientów NOW Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy są regularnie kontrolowani. NOW Foods czyni wszystko co
możliwe aby najwyższa jakość produktów mogła być zaoferowana klientom w cenie na którą mogą sobie pozwolić.Zalecane
spożyciePrzyjmować 2 kapsułki dziennie, najlepiej podczas posiłku.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Ważne jest stosowanie zbilansowanej diety oraz
prowadzenie zdrowego trybu życia.WażneOstrzeżenieProdukt przeznaczony dla osób dorosłych. Spożywanie produktu w ciąży i okresie
karmienia należy skonsultować z lekarzem.PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla
małych dzieci.UwagaUmieszczony wewnątrz pakiecik służy utrzymaniu świeżości produktu i jest niejadalny. Należy przechowywać go w
słoiczku.W produkcie mogą wystąpić naturalne różnice koloru.Składniki

Olej z nasion lnu; olej z nasion wiesio?ka; olej z canoli; olej z czarnej porzeczki;
olej z nasion dyni; materia? kapsu?ki: ?elatyna wo?owa; subst. rozpuszczaj?ca:
gliceryna ro?linna, woda; karmel w proszku; subst. koryguj?ca smak: karob
(szara?czy str?kowy, Ceratonia siliqua).
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W procesie produkcji nie u?yto alergenów i sk?adników: dro?d?y, pszenicy,
glutenu, soi, mleka, jaj, skorupiaków. Wyprodukowano w zak?adzie stosuj?cym
zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza si? sk?adniki
innych preparatów zawieraj?ce te alergeny.

Zawarto?? sk?adników

fizjologicznie czynnychw

dziennej porcji:

Zalecana dzienna porcja:

2 kapsu?ki

%RWS

Ca?kowita zawarto??
t?uszczu

2 g  

T?uszcze nasycone < 5 g  
T?uszcze
wielonienasycone

1,5 g  

T?uszcze
jednonienasycone

< 0,5 g  

Olej z nasion lnu
(t?oczony na zimno,
ekologiczny) (Linum
usitatissimum) (nasiona)

1,4 g †

Olej z nasion wiesio?ka
(t?oczony na
zimno) (Oenothera
biennis)(nasiona)

300 mg †

Olej z canoli (t?oczony na
zimno)

260 mg †

Olej z czarnej
porzeczki (Ribes
nigrum) (nasiona)

20 mg †

Olej z nasion
dyni (Curcubita
pepo) (nasiona)

20 mg †

RWS – Referencyjna warto?? spo?ycia (dzienna)† – dzienne zapotrzebowanie
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Zawarto?? sk?adników

fizjologicznie czynnychw

dziennej porcji:

Zalecana dzienna porcja:

2 kapsu?ki

%RWS

nie zosta?o okre?lone

ProducentProducent: NOW Food's, 395 S. Glen Ellyn Road, Bloomingdale, IL 60108, USA.Wyłączny dystrybutor w Polsce: PRO-NATURA
S.J., ul. Gen. Leopolda Okulickiego 133D, 71-040 Szczecin.
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