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Omega Forte, 65% omega-3, mocne serce, 60 kapsułek
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HOLBEX

Opis produktu
 

OMEGA FORTE 65% OMEGA-3 60 KAPSUŁEK 

Omega Forte 65% to preparat zawierający kwasy Omega-3 i witaminę E. Kwasy Omega-3: eikozapentaenowy EPA i kwas
dokozaheksaenowy DHA zawarte w preparacie wykazują kompleksowy pozytywny wpływ na serce i przyczyniają się do jego
prawidłowego funkcjonowania.Dzięki temu wzmacniają również organizm. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia co
najmniej 250mg EPA i DHA dziennie. Witamina E jest przeciwutleniaczem, który chroni kwasy omega-3 i zapewnia trwałość preparatu. 
Preparat polecany jako uzupełnienie diety w składniki ważne dla zachowania układu sercowo-naczyniowego w dobrym stanie a przez to
również wzmocnienie organizmu. Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych, zwłaszcza jeśli stosują one dietę ubogą w kwaasy
omega-3, których najbogatszym źródłem są tłuste ryby morskie. Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki korzystnie działające na
mocne serce wzmocnienie organizmu. Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, podczas posiłku popijając niewielką ilością wody.  
Składniki: olej rybi (z sardynek, anchois), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli oraz żelatyna. 1
kapsułka zawiera: olej rybi 1000mg, kwasy omega-3 650mg (w tym: EPA - kwas eikozapentaenowy 330mg), DHA (kwas
dokozaheksaenowy) 220mg, inne kwasy omega-3 100mg, witamina E (D-alfa-tokoferol) 5mg (41,6%)* *RWS - Referencyjna Wartość
Spożycia Ważne wskazówki:Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Produkt nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka.Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.Produkt przeznaczony do stosowania w czasie niskiego spożycia ryb.Przy dłuższym stosownaiu wskazana jest konsultacja
lekarska.Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powiny skonsultować z lekarzem stosowanie preparatu.Bez glutenu, laktozy.Może
być stosowany przez diabetyków.
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