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Omega Max 3-6-9 x 60 kaps (Medfuture)
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi - łosoś atlantycki (zawiera kwasy Omega-3 –w tym 18% EPA i 12% DHA), olej lniany (zawiera kwasy Omega-3 –w tym 13,5% kwas
alfa-linolenowy, 6% EPA, 3,5% DHA), olej słonecznikowy (zawiera kwasy Omega-6 – w tym 16,5% kwas linolowy oraz kwasy Omega-9 –w
tym 10% kwas oleinowy), otoczka kapsułki (żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona), octan dl-alfa
tokoferylu (witamina E).

Zawartość w 1 kapsułce |Zawartość w 2 kapsułkach | Zawartość w 3 kapsułkach | % RWS*

Olej z łososia atlantyckiego            400 mg                           800 mg                          1200 mg                    -

w tym-kwasy tłuszczowe Omega-3:

- kwas eikozapentaenowy (EPA)          72 mg                            144 mg                           216 mg                    -

- kwas dokozaheksaenowy (DHA)        48 mg                              96 mg                          144 mg                     -

Olej lniany                                       300 mg                           600 mg                            900 mg                   -

w tym-kwasy tłuszczowe Omega-3:

- kwas alfa-linolenowy (ALA)              54 mg                            108 mg                           162 mg                    -

- kwas eikozapentaenowy (EPA)          18 mg                              36 mg                             54 mg                    -

- kwas dokozaheksaenowy (DHA)       10,5 mg                            21 mg                            31,5 mg                 -
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Olej słonecznikowy                         290 mg                            580 mg                            870 mg                 -

w tym-kwasy tłuszczowe Omega-6:

- kwas linolowy                                  48 mg                               96 mg                             144 mg                 -

kwasy tłuszczowe Omega-9:

- kwas oleinowy                                 29 mg                               20 mg                               87 mg                 -

Witamina E                                       10 mg                               20 mg                              30 mg               250%

*Referencyjna wartość spożycia – RWS

Masa netto
64,5 g

Charakterystyka

Uzupełnia dietę w jednonienasycone oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwasy: omega-3 (EPA, DHA i kwas alfa-
linolenowy), omega-6 (kwas linolowy) i omega-9 (kwas oleinowy).
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu i utrzymania prawidłowego widzenia.
Kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca,

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przyjmować od 1 do 3 kapsułek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Medfuture sp. z o. o.
Plac Powstańców Śląskich 16-18,
53-314 Wrocław

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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