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Naturell Omega-3 1000 w trójpaku 3 x 60 kaps
 

Cena: 106,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Tocopherolum, Ubidecarenonum

Opis produktu
 

  

   

  
  
60 KAPSUŁEK

  Naturell
  OMEGA-3
  1000  
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  100% oleju z całych małych ryb zimnowodnych  

  

   

  65% kwasów tłuszczowych omega 3  

  

   

  Wysoka czystość i biodostępność  

  

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

   

  Łagodny smak  

 

 

Dla kogo?

  
  
  

   

  Dla osób chcących zadbać
o swoje serce
  Dla osób chcących zadbać o swoje serce – EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca2  

  

   

  Dla kobiet w ciąży i w trakcie karmienia piersią
  Spożywanie DHA przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią1  
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Dlaczego Naturell Omega-3 1000?

  
  
  

   

  
Układ krwionośny

  EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca2  

  

   

  
Układ nerwowy

  DHA przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu i do utrzymania prawidłowego widzenia  
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Wysoka jakość

  100% oleju z całych małych ryb zimnowodnych  

  

   

  
Wysoka czystość
i certyfikacja pochodzenia

  Olej pochodzący w 100% z całych, małych ryb zimnowodnych, pochodzących z najczystszych certyfikowanych łowisk Oceanu
Spokojnego. Proces produkcji nie narusza ekosystemu morskiego  

 

Skład

  
  
  
  
  

   

  
EPA
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DHA

 

 

  
Zawartość składników  

  
  
 

w 1 kapsułce

2 kapsułki

 

  
Olej z ryb, w tym:

1000 mg

2000 mg

 

  
EPA - kwas eikozapentaenowy (33%)

330 mg

660 mg

 

  
DHA - kwas dokozaheksaenowy (22%)

220 mg
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440 mg

 

  
inne kwasy tłuszczowe z rodziny
omega-3 (10%)

100 mg

200 mg

 

  Może zawierać śladowe ilości skorupniaków, soi i ich produktów pochodnych.  

 

  Składniki:

  Olej z ryb, żelatyna; substancja glazurująca: glicerol; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.  

Stosowanie

  
  
DAWKOWANIE:

  Dzieci powyżej 2 roku życia:
  1 kapsułka dziennie.
  Dorośli: 2 kapsułki dziennie.
  Kobiety w ciąży i karmiące piersią:
  3 kapsułki dziennie.
  Kapsułki należy popić wodą.  

  
SPOSÓB UŻYCIA:

  Preparat stosować podczas posiłku lub
  bezpośrednio przed nim. Osobom
  mającym trudności z połykaniem
  zawartość kapsułek można wycisnąć
  i podawać z pokarmem.  

 

Szczegóły produktu

  
  OMEGA-3 1000 - SUPLEMENT DIETY, UZUPEŁNIAJĄCY DIETĘ W NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE OMEGA-3. PRODUKT
PRZEZNACZONY DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 2 ROKU ŻYCIA.
  NATURELL OMEGA-3 1000 TO:  
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  65% kwasów tłuszczowych omega-3

  Preparat standaryzowany jest na zawartość minimum 65% EPA i DHA.

  Wysoka czystość i biodostępność

  Kwasy omega-3 w Naturell Omega-3 1000 mają postać triglicerydów, czyli taką, jaka naturalnie występuje w rybach; dzięki temu mogą
być lepiej przyswajane przez organizm człowieka.

  100% oleju z małych ryb zimnowodnych

  Surowcem do produkcji preparatu Naturell Omega-3 1000 są całe, małe ryby poławiane z certyfikowanych łowisk najczystszych
obszarów Oceanu Spokojnego bez ich nadmiernej eksploatacji. Technologia wytwarzania oleju zapewnia wysoką czystość i jakość
kwasów omega-3 zawartych w preparacie.

  Łagodny smak

  Technologia wytwarzania ogranicza niekorzystny proces utleniania oleju, przez co minimalizuje rybi zapach i smak produktu mającego
w składzie kwasy omega-3.  

   POBIERZ ULOTKĘ     

Może Cię też
zainteresować

  
  
  

   

Naturell

Witamina B Active
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  odporność witamina C naturalne pochodzenie  

Wspiera naturalne siły obronne organizmu i drogi oddechowe.

  SPRAWDŹ
   

  

   

Naturell

Omega-3 1000

  wysoka czystość i biodostępność DHA EPA  

Uzupełnia dietę w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.

  SPRAWDŹ
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Naturell

Koenzym Q10 100

  naturalne pochodzenie wysoka jakość bez glutenu  

Dostarcza dobrze wchłanianego Koenzymu Q10.

  SPRAWDŹ
   

 

  
  
  
  Najczęściej zadawane pytania  

  
Jakie są źródła kwasów omega-3?

   

  Kwasy tłuszczowe omega-3 są obecnie przede wszystkim w tłuszczach, a zwłaszcza w oleju rybnym. To on jest ich najcenniejszym
naturalnym źródłem.  

  
W jakiej postaci występują kwasy tłuszczowe omega-3 w preparacie
Naturell Omega-3 1000?
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  Kwasy omega-3 w preparacie Naturell Omega-3 1000 występują w postaci triglicerydów, czyli takiej jaka naturalnie występuje w rybach,
dzięki temu mogą być lepiej przyswajalne przez organizm człowieka.  

  
Skąd pochodzi olej będący źródłem kwasów omega-3 w preparacie
Naturell Omega-3 1000?

   

  Olej w preparacie Naturell Omega-3 1000 pozyskiwany jest w 100% z całych, małych ryb zimnowodnych (im dłużej żyje ryba, tym
więcej kumuluje zanieczyszczeń), poławianych z najczystszych, certyfikowanych łowisk południowych obszarów Oceanu Spokojnego.
Wiąże się to z bardzo niską zawartością zanieczyszczeń poławianych ryb, ponieważ większość światowego przemysłu zlokalizowana
jest na półkuli północnej. Połowy nie naruszają naturalnej równowagi ekosystemu morskiego.  

  
Czy można samodzielnie ocenić jakość oleju rybiego?

   

  Tak, jakość oleju rybiego możemy sami ocenić. Im olej znajdujący się w kapsułce ma jaśniejszy, wręcz przezroczysty kolor, tym niższy
poziom utlenienia. Świadczy to o świeżości zastosowanego oleju rybiego.  

 

 

  
  
  1 Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów
tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj: 250 mg DHA i kwasu eikozapentaenowego (EPA)
2 Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.
3 Korzystne działanie występuje w przypadku 250 mg EPA i DHA dziennie.  
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  SUPLEMENT DIETY  

 

 

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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