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PURITAN'S PRIDE Olej Omega-3 1000 mg 100 kapsułek
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Olej Omega-3 1000 mg 100 kapsułekNaturalne źródło niezbędnych kwasów tłuszczowychOpatentowana
postać Estra zapewniająca dłuższą absorpcjęWspiera zdrowie sercaPozytywnie wpływa na układ nerwowyOlej omega 3 
Dlaczego warto wybra? olej omega 3? Kwasy t?uszczowe Omega 3 s? niezb?dne dla naszego organizmu, jednak nie s? przez niegoprodukowane. Przyczynia si? to do bardzo powszechnego niedoboru tych kwasów w?ród wi?kszo?ci ludzi. Dziej? si? to za spraw?diety, bardzo cz?sto ubogiej w kwasy Omega 3. Dieta, której podstaw? s? niezdrowe fastfoody i niskiej jako?ci jedzenie, pozbawionewarto?ci. W Polsce rzadko jada si? te? ryby, w których bogato wyst?puj? cenne kwasy omega 3.
Kapsułki Omega 3 to bogate źródło zdrowych kwasów tłuszczowych Kwasy Omega 3 s? jednymi z najbardziej istotnych kwasów t?uszczowych, które s? potrzebne do normalnego wzrostu i rozwojukomórek organizmu. Wspieraj? ochron? uk?adu sercowo-naczyniowego. W przypadku ich niedoboru, wspomagaj?co mo?na stosowa?suplementy diety, takie jak kapsułki omega 3. Zawieraj? one du?e st??enie ?atwo przyswajalnych, zdrowych kwasów t?uszczowych.Dzi?ki opatentowanej postaci Estra, zapewniaj? d?u?sz? absorpcj?. Opakowanie zawiera 100 kapsu?ek mi?kkich.

Zalecane spożycieStosować jedną (1) kapsułkę do trzech razy dziennie, najlepiej podczas posiłku.WażneInformujemy, że oferowany
przez nas olej Omega 3, nie jest lekiem a jedynie suplementem diety i nie zastąpi zdrowego trybu życia oraz zbilansowanej, wartościowej
diety.Uwaga: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Okres ciąży i karmienia piersią, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
produktu.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła.
Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.SkładnikiOlej rybi (źródło kwasów omega-3), otoczka kapsułki:
żelatyna, stabilizator: gliceryna, naturalne tokoferole (witamina E). Zawiera ryby (sardela, makrela, sardynka) jako składniki. Miejsce
połowu - wybrzeża Peru.

 

1 Kapsułka

Ester Omega® Olej Rybi 1000 mgW tym 300 mg całkowitej ilości kwasów tłuszczowych Omega-3 składających się z:  EPA (KwasEikozapentaenowy)  DHA (Kwas Dokozaheksaenowy)  Inne kwasy omega 3 
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