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OLIMP GOLD OMEGA 3 1000 mg, 60 kapsułek
 

cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik kwasy Omega-3

Postać kapsułki

Producent Olimp

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie kontrola poziomu cholesterolu, wzmocnienie
serca

Opis produktu
 

Gold Omega 3 to suplement diety zawierający kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci kapsułek miękkich. Wysokogatunkowy olej z ryb
zimnowodnych, mianowany na 65% zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3.

OLIMP GOLD OMEGA 3 - działanie:

kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca
(korzystne działanie występuje w przypadku spożywania łącznie 250 mg EPA i DHA dziennie)
kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego
widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie)
DHA i EPA pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi (korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 2 g EPA i DHA dziennie; nie należy przekraczać poziomu uzupełniającego dziennego spożycia wynoszącego 5 g EPA
i DHA łącznie)

OLIMP GOLD OMEGA 3 - skład:

olej rybi (źródło kwasów omega-3), składniki otoczki - żelatyna, woda, glicerol; D-alfa tokoferol (wit. E)
W 1 kapsułce: olej rybi 1000 mg, w tym 330 mg EPA i 220 mg DHA, 100 mg inne kwasy omega-3

OLIMP GOLD OMEGA 3 - dawkowanie:

1-2 kapsułki dziennie dla osób dbających o prawidłowe funkcjonowanie serca i mózgu oraz prawidłowe widzenie; 2 kapsułki 2 razy
dziennie dla osób dążących dodatkowo do utrzymania prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi

OLIMP GOLD OMEGA 3 - przeciwwskazania:
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nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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