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Omega Cardio, cholesterol, serce, krążenie, 60 kapsułek
 

Cena: 40,00 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HOLBEX

Opis produktu
 

Omega Cardio - 60 kapsułek
NOWA FORMUŁA

Omega Cardio zawiera specjalnie skomponowaną, unikalną formułę składników aktywnych: kwasy omega-3 (EPA i DHA), bezzapachowy
czosnek, standaryzowany na zawartość allicyny oraz resweratrol.

Wskazania:

W celu regulacji poziomu cholesterolu.

dla uzyskania korzystnego profilu lipidowego i regulacji poziomu trójglicerydów.

Dla prawidłowego funkcjonowania serca.

Dla prawidłowego działania układu krążenia.

Jako uzupełnienie diety w cenne dla zdrowia kwasy omega-3, dla wsparcia odporności organizmu (czosnek)

Właściwości:

Kwasy omega -3 (EPA i DHA) - wykazują pozytywny wpływ na serce i przyczyniają się do jego prawidłowego funkcjonowania,
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dlatego wytyczne polskich towarzystw naukowych zalecają ich stosowanie. Korzystne działanie występuje w przypadku
spożycia co najmniej 250 mg EPA i DHA dziennie.

Bezzapachowy czosnek - reguluje poziom cholesterolu i lipidów, pomaga zachować prawidłowy stan naczyń krwionośnych,
ułatwia przepływ krwi w mikronaczyniach, wspiera pracę układu krążenia i zdrowie serca oraz wzmacnia właściwości obronne
organizmu, wpływając korzystnie na odporność.  2 kapsułki Omega Cardio zawierają równowartość aż 5 g czosnku.

Resweratrol  - wpływa korzystnie na działanie układu krążenia i stan naczyń krwionośnych.

Składniki aktywne: 1 kapsułka dziennie, 2 kapsułki dziennie:

Olej rybi (mg) - 920, 1840

Kwasy omega-3 (mg) - 552, 1104

w tym:

EPA (kwas eikozapentaenowy) (mg) - 303, 606

DHA (kwas dokozaheksaenowy) (mg) - 202, 404

Zatężony, bezzapachowy ekstrakt z czosnku (mg) - 251, 501

w tym allicyna (mg) - 0,2, 0,4

Resweratrol (mg) - 5, 10

Witamina E (mg) - 1,9 (16%3), 3,8 (32%3)

1 ekwiwalent 2500 mg (2,5 g) czosnku

2 ekwiwalent 5000 mg (5 g) czosnku

3 procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki aktywne:

Resweratrol - naturalny antyoksydant, ceniony za zdolność unieszkodliwiania wolnych rodników.1  Te zaś są odpowiedzialne np.
za procesy starzenia komórek. Dowiedziono, że łączne stosowanie resweratrolu z inozytolami wpływa na metabolizm tłuszczu i
węglowodanów.2

EPA - kwas eikozapentaenowy, cenny kwas tłuszczowy który razem z kwasem DHA w odpowiednich ilościach wpływa
korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie serca.

DHA - czyli nienasycony kwas (dokozaheksaenowy) ważny dla ciężarnych i karmiących ze względu na to, że jest w odpowiednich
ilościach jest ważny dla prawidłowego rozwoju mózgu  oczu płodu i dzieci karmionych piersią.

Czosnek - to nie tylko znany element kuchni polskiej, ale i śródziemnomorskiej. Jego regularne stosowanie w odpowiednich
ilościach wpływa korzystnie na metabolizm lipidów, wspiera układ krążenia i pracę serca.

Stosowanie:

1-2 kapsułki dziennie podczas posiłku. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Składniki:
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Olej rybi (anchois, sardynki, makrele), kapsułka żelatyna: emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, ekstrakt z czosnku
(Allium sativum) DER 100:1, standaryzowany na zawartość allicyny, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, resweratrol (Polygonum
cuspidatum), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Kobiety w ciąży i karmiące nie powinny stosować preparatu.

Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub planujące zabiegi chirurgiczne powinny skonsultować z lekarzem stosowanie
preparatu.

Producent: Nutro Pharma
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