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NOW FOODS Ultra omega-3 180 kapsułek
 

Cena: 123,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 180 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościZmniejsza ryzyko powstania skrzepu na ściankach naczyń krwionośnychPomaga w obniżeniu ciśnienia krwiWpływa
korzystnie na układ sercowo-naczyniowyBadania wykazały, że główną przyczyną chorób serca i układu krążenia jest arterioskleroza,
powstała na skutek stanów zapalnych wewnętrznej powierzchni tętnic. Naczynia krwionośne stopniowo twardnieją, zwęża się światło
tętnic, żył oraz naczyń tętniczych, co zaburza naturalny przepływ krwi. Płytki krwi zbijają się w skrzep, krew przestaje płynąć i dochodzi
do zawału. Agregację płytek krwi, czyli ich skłonność do budowy zakrzepów mogą obniżać nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.Dla
osób które z jakichkolwiek przyczyn nie prowadzą diety bogatej w oleje ryb morskich, zalecamy kapsułkowany olej z łososia z wysoką
zawartością kwasów Omega-3.Zastosowany w tym produkcie naturalny koncentrat oleju rybiego wytwarzany jest zgodnie ze ścisłymi
normami kontroli jakości. Testuje się, aby był wolny od potencjalnie szkodliwych poziomów zanieczyszczeń (tj. Rtęci, metali ciężkich,
PCB, dioksyn i innych zanieczyszczeń). Ci z Was, którzy doświadczają mdłości lub refluksu z innych olejów rybich, powinni łatwiej
tolerować powłoczki jelitowe z ograniczonym zapachem.Zalecane spożycieStosować 1-2 razy dziennie po 1 kapsułkę.WażneProdukt
przeznaczony tylko dla osób dorosłych. Przed zastosowaniem skontaktuj się ze swoim lekarzem.Składnikikoncentrat oleju rybiego,
kapsułki żelowe (żelatyna, gliceryna, woda), witamina E (jako naturalny D-alfa-tokoferol)Wartość odżywcza w 1 kapsułce:Wartość
energetyczna - 10 kcalTłuszcz - 1 g - 1% RWS*, w tym:kwasy tłuszowe nasycone - 0,5 g - 1%RWS*kwasy tłuszczowe wielonienasycone -
1 gkwasy tłuszczowe jednonienasycone - 0,5 gKoncentrat oleju rybiego - 1 g (1000 mg):kwasy Omega-3:kwas eikozapentatenowy (EPA)
- 500 mgkwas dokozaheksaenowy (DHA) - 250 mg*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal)ProducentNOW FOODS, 395 S. GLEN ELLYN Rd.BLOOMINGDALE, IL 60108, USA
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