Omega 1000
suplement diety
60 kapsułek
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca oraz układu odpornościowego.

Omega 1000:
•
•
•

wsparcie funkcji serca
wsparcie odporności
wsparcie w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Omega 1000 to suplement diety, zawierający w swoim składzie olej rybi bogaty w kwasy omega – takie jak
kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), które przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania serca, ich korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 250 mg EPA i DHA dziennie.
Ponadto kwas DHA przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu i utrzymania prawidłowego
widzenia, korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 250 mg DHA dziennie.
Witamina D wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i
zębów. Korzystnie wpływa na pracę mięśnia sercowego.
Witamina E z kolei pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Składniki: olej rybi (18% EPA i 12% DHA); D-alfa-tokeferol (witamina E); cholekalcyferol (witamina D);
otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.
Składniki

2 kapsułki

Olej rybi w tym:
- 18% kwasu eikozapentaenowego (EPA)
- 12% kwasu dokozaheksaenowego (DHA)
Witamina D

1000 mg
180 mg
120 mg

Witamina E

5 mg

%RWS*

50 µg (2000 j.m) 1000%
42%

*%RWS – referencyjna wartość spożycia
Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie. Przyjmować w trakcie, lub po posiłku.
Ostrzeżenia: produkt dedykowany osobom dorosłym. Z uwagi na wysoką zawartość witaminy D przed
zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z
lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu, szczególnie ostrożne powinny być osoby uczulone na olej rybi. Kobiety w ciąży i karmiące piersią
przed zastosowaniem produktu powinny skontaktować się z lekarzem. Suplement diety nie może być
taktowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważana dieta oraz zdrowy tryb życia są
ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przechowywanie: preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu
niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.
Masa netto: 84g. Opakowanie zawiera 60 kapsuł
Producent:
ALG Pharma Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 31
01-234 Warszawa
www.algpharma.pl

