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OLIMP GOLD OMEGA 3 1000 mg 60 kaps., cholesterol,
odporność
 

Cena: 31,39 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.(blist.)

Postać kaps.miękkie

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Gold Omega 3 | olimpstore.pl

  
  Opis    Skład    Zastosowanie    Dawkowanie   

Gold Omega 3 Strażnik Twojego Serca! 
CholesterolPreparaty dla seniorówSerce i układ krążenia
Suplement diety

Opis produktu 

Chcesz wzmocnić swoje serce? Gold Omega 3® to preparat w postaci kapsułek miękkich zawierający w swoim składzie
skoncentrowany olej z ryb o 65% zawartości kwasów tłuszczowych omega-3. Wysokogatunkowy olej z ryb zimnowodnych, mianowany
na 65% zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Preparat
wytwarzany jest w innowacyjnej technologii gwarantującej szybką absorpcję w organizmie oraz brak charakterystycznego zapachu i
rybiego posmaku.

Nowa, wzmocniona formuła preparatu to najlepszy strażnik Twojego serca!
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Badania naukowe udowodniły, że odpowiedni udział kwasów omega-3 w diecie człowieka:

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca (efekt dotyczy spożycia łącznie min. 250 mg dziennie kwasów EPA i DHA),
przyczynia się do utrzymania właściwego poziomu trójglicerydów (efekt dotyczy spożycia łącznie min. 2 g dziennie kwasów EPA i DHA),
przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi (efekt dotyczy spożycia łącznie min. 3 g dziennie kwasów EPA i DHA),
przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu (efekt dotyczy spożycia min. 250 mg DHA), przyczynia się do
utrzymania prawidłowego widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.)  

Zalety produktu:

najwyższa jakość – koncentrat oleju rybiego o bardzo wysokim unikalnym na rynku stopniu skoncentrowania 65%, Gold Omega 3
posiada wysoką dawkę kwasów tłuszczowych omega 3 w 1 kapsułce aż 1000 mg, wysokie stężenie % kwasów omega-3 - Gold Omega
to aż 65% kwasów tłuszczowych Omega-3 w 1 kapsułce, preparat dodatkowo został wzbogacony o witaminę E.  

Wysoka porcja kwasów tłuszczowych omega 3

Wsparcie w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania serca

Wsparcie w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz widzenia

Dodatek witaminy E

Wsparcie w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi

 

 

Składniki produktu 
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Informacja żywieniowa 1 kapsułka
Olej rybi (65% kwasów tłuszczowych omega-3), w tym: 1000 mg
  33% kwasu eikozapentaenowego (EPA) 330 mg
  22% kwasu dokozaheksaenowego (DHA) 220 mg
  10% inne kwasy omega-3 100 mg
Witamina E 12 mg (100%*)

* RWS - referencyjna wartość spożycia.

 

Składniki: olej rybi (źródło kwasów omega-3), składniki otoczki – żelatyna, woda, glicerol; D-alfa tokoferol (wit. E).

Uwaga: produkt może zawierać śladowe ilości lecytyny sojowej.

 

Dla kogo jest ten produkt? 

Gold Omega 3® to suplement diety marki Olimp Labs, przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia diety w wielonienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. Szczególnie polecany jest osobom, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie serca oraz całego
układu krążenia.

 

 Zastosowanie 

Przeznaczenie: suplement diety polecany osobom dorosłym.

Uwaga: osoby chore na hemofilię, przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie 

Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Opis 

OLIMP GOLD OMEGA mocne serce i układ nerwowy, suplementem diety zawierającym wysokogatunkowy koncentrat olejowy z ryb
zimnowodnych, obfitujący w kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. 

Najwyższa jakość - koncentrat oleju rybiego o bardzo wysokim unikalnym na rynku stopniu skoncentrowania 65%.

Działanie 

W jaki sposób kwasy omega-3 wpływają na poziom cholesterolu?

Rezultaty wielu badań dowodzą, że przyjmowanie nawet małych dawek kwasów omega-3 wykazuje korzystny wpływ na pracę układu
sercowo-naczyniowego. Dodatkowa ich podaż w diecie wpływa na obniżenie poziomu trójglicerydów oraz podwyższenie korzystnego
cholesterolu HDL i zmniejszenie krzepliwości krwi, co wpływa ochronnie na pracę serca i układu krążenia.  

Na jakiej zasadzie kwasy omega-3 wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego?

Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie neuronów. Są ważnym składnikiem wysoko aktywnej
tkanki nerwowej, zwłaszcza kory mózgowej i siatkówki. Zwiększenie ich spożycia skutecznie wpływa na poprawę nastroju, a także
odgrywa ważną rolę w rozwoju układu nerwowego.

Czy kwasy omega-3 mogą wspomagać redukcję tkanki tłuszczowej?

Kwasy tłuszczowe omega-3 to jeden z kluczowych składników diety  wspomagającej odchudzanie. U osób systematycznie
spożywających zalecaną dawkę kwasów omega-3 stwierdza się ubytek masy tłuszczowej ciała i zmniejszenie wskaźnika BMI. Kwasy
omega-3 wywierają hamujący wpływ na tworzenie tkanki tłuszczowej, a także aktywnie mobilizują jej rozpad.

Dawkowanie 

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie 

Skład

olej rybi (źródło kwasów omega-3), żelatyna, woda, glicerol - składnik otoczki, octan DL-alfa tokoferylu (wit. E) 

Substancje aktywne 

Informacja żywieniowa 1 kapsułka 

Olej rybi (65% kwasów tłuszczowych omega-3) 1000 mg 

w tym:

33% kwasu eikozapentaenowego (EPA) 330 mg 

22% kwasu dokozaheksaenowego (DHA) 220 mg 

10% inne kwasy omega-3 100 mg 

Witamina E 6,7mg (56%ZDS*) 
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* %ZDS procent zalecanego dziennego spożycia przez porcję 
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