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Olimp gold omega 3 1000 mg x 60 kaps
 

Cena: 33,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi (źródło kwasów omega-3), żelatyna, woda, składniki otoczki — glicerol, D-alfa tokoferol (wit. E).

Zawartość w 1 kapsułce
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 - 12 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Charakterystyka
Gold Omega 3® to suplement diety zawierający wysokogatunkowy, skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65%-ową
zawartością kwasów omega-3.

Preparat Olimp Gold Omega 3 stanowi codzienne uzupełnienie diety w kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. Wskazany osobom
pragnącym usprawnić prawidłowe czynności układu sercowo-naczyniowego, szczególnie polecany dla kobiet w ciąży i dzieci (po
konsultacji z lekarzem).

Kwasy tłuszczowe omega-3 zawarte w preparacie Olimp Gold Omega 3 wspierają działanie układu nerwowego, przyczyniają się do
obniżania poziomu cholesterolu
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Uwaga: produkt może zawierać śladowe ilości lecytyny sojowej.

Stosowanie
1 kapsułka raz dziennie lub według wskazań lekarza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Olimp Gold Omega 3.

Przechowywanie
Preparat Olimp Gold Omega 3 należy przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Masa netto
Masa netto 60 kapsułek: 75,6 g
Masa netto 1 kapsułki: 1260 mg

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

Wstęp
Olimp Gold Omega 3 to suplement diety, zawierający 1000 mg koncentratu oleju rybiego. Preparat dostarcza do organizmu nienasycone
kwasy tłuszczowe omega-3, w szczególności kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA), przyczyniając się do
uzupełnienia ich poziomu w organizmie.

Suplement Olimp Gold Omega 3 przeznaczony jest dla osób dorosłych, które chcą wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu
krążenia, w tym najważniejszego mięśnia — serca, a także dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu oraz będących na diecie
odchudzającej.
Produkt Olimp Gold Omega 3 poprzez swój skład bywa polecany również kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom (po
konsultacji z lekarzem).

Kwasy tłuszczowe omega-3, zawarte w suplemencie Olimp Gold Omega 3, są składnikiem tkanki nerwowej i odpowiadają za prawidłowe
funkcjonowanie neuronów. Kwasy EPA i DHA pomagają utrzymać odpowiedni poziom trójglicerydów we krwi. Dodatkowo kwas DHA
przyczynia się do funkcjonowania mózgu i aparatu widzenia (szczególnie siatkówki oka).

Suplement diety Olimp Gold Omega 3 ma postać łatwych do połknięcia kapsułek. Jedno opakowanie zawiera ich 60.

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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