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Olimp gold omega-3 plus x 60 kaps
 

Cena: 61,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi, ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego Euphausia superba (skorupiak), kapsułka (składnik otoczki - żelatyna), octan DL-alfa
tokoferylu (wit. E).

Zawartość w 1 kapsułce

Olej rybi (65% kwasów tłuszczowych omega-3) - 500 mg
Olej z kryla - 25 mg

w tym kwasy Omega-3: - 331 mg*

Kwas eikozapentaenowy (EPA) - 168.5 mg*
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 111.6 mg*
Inne kwasy omega-3 - 50.9 mg*

Fosfolipidy - 10.75 mg*
Astaksantyna - 2.5 µg*
Witamina E - 6 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Masa netto 60 kapsułek: 37,74 g
Masa netto 1 kapsułki: 629 mg

Charakterystyka
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Suplement diety zawierający dwa źródła kwasów tłuszczowych omega 3:

wysokoskoncentrowany olej z ryb mianowany na 65%-ową zawartość kwasów omega 3 oraz olej z kryla, dostarczający kwasów
omega 3 w połączeniach fosfolipidowych o niezwykle wysokiej biodostępności.
Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca
(korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie).
Przeznaczenie: preparat polecany osobom dorosłym, dbającym o serce i układ krążenia, jako uzupełnienie codziennej diety w
cenne kwasy tłuszczowe omega 3.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

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

Ważne informacje
Zawiera składnik pochodzący ze skorupiaków.

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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