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SOLGAR OMEGA-3 1764 mg EPA/DHA 50 kapsułek
 

Cena: 133,21 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

SOLGAR OMEGA 3 POTRÓJNA SIŁA, 50 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Solgar przedstawia kwasy omega-3 o potrójnej sile. To ukłon w kierunku osób poszukujących produktów wysokiej jakości i dużej
koncentracji. Każda kapsułka ma więc siłę skoncentrowanego oleju ryb, kwasów EPA (eikozapentaenowy) i DHA (dokozaheksaenowy)!

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:
Koncentrat z oleju ryb zimnowodnych 1900 mg
w tym:
kwas eikozapentaenowy [EPA]* 1008 mg
kwas dokozaheksaenowy [DHA]* 756 mg
* Wielonienasycone kwasy Omega-3, w postaci estrów etylowych
Składniki: Koncentrat z oleju ryb zimnowodnych, żelatyna wołowa, substancja glazurująca: glicerol (roślinny), przeciwutleniacz:
mieszanina tokoferoli

**Działanie:**

250 mg EPA dziennie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca
250 mg DHA dziennie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca i mózgu
Nie bez powodu o kwasach omega-3 mówimy, że są niezbędne. Nasz organizm nie potrafi ich sam wytworzyć i musimy je dostarczyć
wraz z pożywieniem. Omega-3 są jednym z filarów odpowiedzialnej diety. To dzięki nim nasz mózg i serce mogą prawidłowo
funkcjonować.
Doskonałym ich źródłem są tłuste ryby. Dlatego Solgar wybrał te, które są dostępne sezonowo w zimnych wodach. Olej z nich jest
poddawany procesowi oczyszczania i koncentracji, tak, aby w produkcie znalazły się bezpieczne, wysokiej jakości składniki.
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**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 2 kapsułki, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

50 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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