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Olimp gold omega 3 D3 + K2 x 30 kaps
 

Cena: 36,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi (źródło kwasów omega-3), witamina K (menachinon-7 – witamina K2 otrzymywana z soi przez fermentację), witamina E (D-alfa-
tokoferol), witamina D (cholekalcyferol – witamina D3); składniki otoczki (żelatyna, woda, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol,
barwnik – E 150d).

1 kapsułka zawiera:

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 D (D3) - 50 µg (2000 j.m.) (1000% RWS)
Witamina K (K2) - 50 µg (67% RWS)
Witamina E (mg α-TE) - 12 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Olimp Gold Omega 3 D3+K2 to suplement diety, który zawiera wysokogatunkowy, skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych,
mianowany na 65% zawartość kwasów tłuszczowych omega-3. Produkt ten jest stosowany w celu uzupełnienia codziennej diety w
wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, a także w witaminy D i K. Co więcej, Olimp Gold Omega 3 D3+K2 jest zalecany
również osobom, które chcą zadbać o prawidłowe funkcjonowanie serca i układu krążenia, a także troszczą się o utrzymanie zdrowych,
mocnych kości oraz zębów.

W Olimp Gold Omega 3 D3+K2 znajdziemy naturalną witaminę K z natto, która występuje w formie 1-menachinonu 7 (witamina K2). Co
więcej, produkt ten zawiera także witaminę D3 na poziomie 2000 j.m. w jednej kapsułce.
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Składniki zawarte w Olimp Gold Omega 3 D3+K2:

kwasy omega-3: EPA (kwas eikozapentaenowy) i DHA (kwas dokozaheksaenowy), które przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania serca. Korzystne działanie preparatu występuje w przypadku spożywania łącznie 250 mg EPA i DHA dziennie;
witaminy D i K, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego. Witamina K przyczynia się
do prawidłowego procesu krzepnięcia krwi, natomiast witamina D pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wapnia we
krwi;
witamina D – przyczynia się do utrzymania zdrowych kości i zębów, prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu, a także
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego;
witamina K – wspiera utrzymanie zdrowych kości.

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie Olimp Gold Omega 3 D3+K2 wynosi: 1 kapsułka dziennie, przyjmowana po posiłku i popijana dużą ilością
wody.

Przeciwwskazania
Olimp Gold Omega 3 D3+K2 nie należy przyjmować w sytuacji nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji zawartych w preparacie. W
przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu. Nie stosować
innych preparatów z witaminą D lub K.

Przechowywanie
Olimp Gold Omega 3 D3+K2 należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem
oraz wilgocią. Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.

Masa netto
Masa 1 kapsułki: 1280 mg
Ilość netto: 30 kapsułek/ 38,4 g

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

Wstęp
Olimp Gold Omega 3 D3+K2 to suplement diety w kapsułkach, który zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, w tym głównie kwasu
dokozaheksaenowy (DHA) i eikozapentaenowy (EPA). Preparat został wzbogacony także o witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – D, E
oraz K. Olimp Gold Omega 3 D3+K2 to suplement diety, który zawiera naturalnąwitaminę K z natto, występującej w formie
1-menachinonu 7 (witamina K2). Olimp Gold Omega 3 D3+K2 zawiera także witaminę D3 w dawce 2000 j.m. w jednej kapsułce.

Suplement diety Olimp Gold Omega 3 D3+K2 jest wskazany do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w wielonienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 oraz witaminę K i D, a także dla osób, które chcą dbać o prawidłowe funkcjonowanie serca, układu
krążenia oraz zdrowe kości. Jedno opakowanie Olimp Gold Omega 3 D3+K2 zawiera 30 kapsułek doustnych

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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