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MAX OMEGA-3 500 60 kapsułek COLFARM
 

Cena: 9,90 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Omega 3 Colfarm - suplement diety - Olej z ryb z Oceanu Spokojnego

 

Działanie

OMEGA 3 to suplement diety, w skład którego wchodzi wysokiej jakości olej z ryb poławianych w Oceanie Spokojnym. Badania naukowe
wykazują, że odpowiedni udział w diecie nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z ryb morskich pozwala na utrzymanie
prawidłowego poziomu cholesterolu i tróglicerydów w organizmie, wspomaga pracę serca i układu nerwowego, a także wzmacnia
odporność organizmu. Witamina E chroni komórki przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników. Regularne spożywanie
suplementu diety OMEGA 3 Colfarm wspomaga prawidłowy rozwój dzieci.

 

Porcja zawiera

Składniki Zawartość

w 1 kapsułce

ZDS*

w 1 kaps. 

Zawartość

w 2 kapsułkach

ZDS*

w 2 kaps.

Olej rybi zawierający: 500 mg - 1000mg -
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35%
kwasów

tłuszczowy
ch

z rodziny
omega 3

18% EPA (kwas
eikozapentaenowy) 

90 mg - 180 mg -

12% DHA (kwas
dokozaheksaenowy)

60 mg - 120 mg -

5% innych kwasów
tłuszczowych z rodziny
omega 3 

25 mg - 50 mg -

Witamina E 1,2 mg
ekwiwaletnu

alfa-tokoferolu 

10% 

2,4 mg
ekwiwaletnu

alfa-tokoferolu 

20%

*ZDS - zalecane dzienne spożycie ogółu populacji

 

Zalecane spożycie

Kapsułka 1 dziennie dla dzieci powyżej 3 lat i dorosłych. W przypadku małego spożycia ryb należy uwzględnić suplementację wyższą –
2 kapsułki dziennie dla osób dorosłych. Spożywać pół godziny przed posiłkiem

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Kobiety w ciąży i matki karmiące powinny przyjmowanie preparatu skonsultować z lekarzem.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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