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NUTRILITE OMEGA-3 Complex 90 tabletek Opakowanie na 3
miesiące stosowania
 

Cena: 130,42 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 90

Postać tabletki

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement diety zawierający olej rybny oraz kwasy tłuszczowe omega-3.Ryby żyjące w głębokich i zimnych wodach
Oceanu zawierają duże ilości kwasów tłuszczowych zwanych omega-3.Aktywnymi składnikami preparatu Omega-3 Complex są dwa
kwasy: EPA (kwas eikozapentaenowy) i DHA (kwas dekozaheksaenowy).Kwasy tłuszczowe omega-3 nie są wytwarzane przez organizm i
muszą być dostarczane razem ze spożywanymi potrawami.W przypadku gdy jedna lub dwie porcje ryb tygodniowo nie są stałym
elementem diety, wygodnym sposobem dostarczania organizmowi cennych kwasów tłuszczowych jest stosowanie skoncentrowanych
preparatów zawierających tłuszcz ryb.

Zalecane spożycieOsoby, które nie spożywają pokarmów bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3, do których należy większość
gatunków ryb, owoce morza, warzywa liściaste, olej canola, olej sojowy i orzechy włoskie.Osoby pragnące czerpać korzyści zdrowotne z
dobroczynnego działania kwasów tłuszczowych omega-3, np. ich dobroczynnego wpływu na funkcjonowanie serca.Zalecane spożycie1
kapsułka dziennie.Dodatkowe radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Preparat nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz
zdrowy tryb życia.WażneAktywnymi składnikami preparatu Omega-3 Complex są dwa kwasy: EPA (kwas eikozapentaenowy) i DHA
(kwas dekozaheksaenowy). EPA i DHA zapewniają prawidłowe funkcjonowanie mięśnia sercowego. Korzystne działanie występuje w
przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA.w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dzienniePozwala uzupełnić dietę w kwasy
tłuszczowe.1 kapsułka dostarcza mniej więcej tyle samo kwasów tłuszczowych omega-3 (DHA i EPA), co 28 g łososia, tuńczyka lub
sardynek.Nie zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i konserwantów.Suplement produkowany w
USA.SkładnikiZAWARTOŚĆ DZIENNIE (1 KAPSUŁKA) % RWSOlej rybny 1 gw tym:Kwasy tłuszczowe Omega–3 380 mg

EPA (kwas eikozapentaenowy) 180 mg

DHA (kwas dekozaheksaenowy) 120 mgWitamina E 5 mg -TE 42*% Referencyjnych Wartości Spożycia

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/nutrilite-omega-3-complex-90-tabletek.html
https://aptekazawiszy.pl/nutrilite-omega-3-complex-90-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

SKŁADNIKI: olej rybny (71%), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), D-alfa tokoferol, olej
sojowy.ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska
366a02-819 Warszawa
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