
OMEGA 3 (acizii graşi polinesaturaţi EPA şi DHA) din compoziţia uleiului de peşte are o gamă 
largă de proprietăţi benefice:
adjuvant pentru ameliorarea afecţiunilor cardiace
în echilibrarea tensiunii arteriale şi a nivelului colesterolului din sânge
reducerea riscurilor aterosclerozei şi menţinerea fluidităţii sângelui în limite fiziologice.
efecte pozitive asupra funcţiilor creierului (memoria şi atenţia)
creşte capacitatea de efort intelectual
echilibrează stările emoţionale
efecte benefice în cazul afecţiunilor neurodegenerative.
efecte anti-inflamatoare la nivelul sistemului osos, menţine integritatea articulaţiilor.
adjuvant pentru prevenirea degenerescenţei maculare şi menţinerea acuităţii vizuale.

Ulei de peşte (18% EPA si 12% DHA) -  1.000 mg
Vitamina E acetat -  10 mg

1 capsulă gelatinoasă de 2 ori pe zi, administrată cu o cantitate suficientă de lichid, după 
mesele principale.

DHA contribuie la menţinerea funcţiei normale a creierului şi la menţinerea vederii normale 
(efectul benefic se obţine în condiţiile unei alimentaţii raţionale care să asigure 250mg DHA).
EPA şi DHA contribuie la funcţia normală a inimii (efectul benefic se obţine în condiţiile 
unui consum zilnic de 250mg de EPA şi DHA).
Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

A se citi indicațiile înainte de utilizare. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viață sănătos. 
Nu este recomandat persoanelor alergice la oricare dintre componentele produsului.
Conţine produse din peşte.
În cazul unor afecţiuni cronice sau al urmării  unui tratament medicamentos, sfatul medicului 
este absolut necesar înaintea administrării acestui produs.
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25°, în ambalajul original, ferit de umiditate şi lumină. 
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.  

Omega 3 1000 mg  (3 blistere x 10 capsule 
gelatinoase cu ulei de pește )

Ingrediente/capsulă 
gelatinoasă moale
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