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OSTROVIT Omega 3 Extreme 90 kapsułek
 

Cena: 37,95 PLN

Opis słownikowy

Producent FITNESS TRADING Robert Szulborski

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościOSTROVIT Omega 3 Extreme 90 kapsułekOstroVit Omega 3 Extreme 90 caps to prozdrowotny suplement diety na bazie
oleju z ryb. Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 wspierające pracę serca i mózgu oraz wzmacniające naczynia krwionośne. EPA i DHA
pozytywnie wpływają na funkcje umysłowe, poprawiają procesy pamięciowe, zdolność skupienia i koncentracji.1 porcja = 1
kapsułkaIlość porcji w opakowaniu: 90Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych EPA i DHA1000 mg oleju rybiego w każdej
porcjiDodatek witaminy E dla nasilenia właściwości EPA i DHAOmega 3 - źródło kwasów tłuszczowych EPA i DHAKwasy tłuszczowe
omega-3 są niezbędne zachowania optymalnego samopoczucia i stanu zdrowia. Znajdują się w warstwach tłuszczowych ryb
zimnowodnych i skorupiaków, olejach roślinnych i orzechach. Dostarczają one cenne kwasy eikozapentaenowe (EPA) i kwasy
dokozaheksaenowe (DHA), które są najczęściej promowane w kierunku wsparcia prawidłowej pracy serca. Produkt Omega 3 został
dodatkowo wzbogacony o witaminę E, w celu nasilenia właściwości obecnych w odżywce kwasów tłuszczowych. Omega-3 normalizuje i
reguluje poziom cholesterolu. Korzystnie wpływa na serce, mózg i naczynia krwionośne. Dodatkowo wpływa na kondycję umysłową,
zdolność uczenia się, zapamiętywania i koncentrację. Omega 3 marki OstroVit kompleksowo wspiera pracę organizmu. Silnie
skoncentrowany olej rybi znajduje się w wygodnych w użyciu kapsułkach żelowych.Właściwości OstroVit Omega 3Pozytywnie wpływa
na działanie układu sercowo-naczyniowegoWspomaga obniżanie wysokie ciśnienia tętniczegoMoże obniżać poziom homocysteinyWiele
badań dowodzi, że Omega 3 przyczynia się do redukcji trójglicerydów we krwiDziała przeciwzapalnie na zasadzie konkurencji stosunku
Omega 3 do Omega 6Jest głównym budulcem naszych błon komórkowychDostarcza do nich tlen oraz substancje odżywczeZalecane
spożycieSpożywać 1 porcję (1 kapsułka) dziennie, najlepiej po posiłku. Popijać odpowiednią ilością wody.WażneNie przekraczać
zalecanej dziennej porcji do spożycia.SkładnikiOlej rybi, otoczka kapsułki (żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; woda
oczyszczona).Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, owies, jaja,
skorupiaki.ProducentNie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
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