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OMEGACARDIO + CZOSNEK 60 kaps.
 

Cena: 49,90 PLN

Opis produktu
 

OMEGACARDIO + CZOSNEK 60 kaps.

OmegaCardio zawiera specjalnie skomponowaną unikalną formułę składników czynnych: kwasy omega-3 (EPA i DHA), bezzapachowy
czosnek i resweratrol.

Kwasy omega-3 (EPA i DHA) wykazują pozytywny wpływ na serce i przyczyniają się do jego prawidłowego funkcjonowania. Korzystne
działanie występuje w przypadku spożywania co najmniej 250 mg EPA i DHA dziennie. Tyle zawiera już 1 kapsułka OmegaCardio.
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają stosowanie kwasów omega-3

Bezzapachowy czosnek reguluje poziom cholesterolu i lipidów, pomaga zachować prawidłowy stan naczyń krwionośnych, ułatwia
przepływ krwi w mikronaczyniach, wspiera pracę układu krążenia i zdrowie serca, zwiększa właściwości obronne organizmu
wzmacniając układ odpornościowy. 1 kapsułka OmegaCardio zawiera równowartość aż 5 g czosnku!

Resweratrol - wpływa korzystnie na prawidłowe krążenie krwi i stan naczyń.

Wskazania:

dla prawidłowego funkcjonowania serca,
w celu regulacji poziomu cholesterolu,
dla prawidłowego krążenia krwi,
dla prawidłowego profilu lipidowego i regulacji poziomu triglicerydów,
jako uzupełnienie diety w cenne dla zdrowia kwasy omega-3.

Właściwości:

ma pozytywny wpływ na ciśnienie krwi, dzięki działaniu rozszerzającemu naczynia,
utrzymuje prawidłowe stężenie „dobrego” cholesterolu HDL,
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wykazuje pozytywny wpływ na zachowanie prawidłowego rytmu serca,
poprawia elastyczność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu usprawnia cały układ krążenia,
pomaga utrzymać prawidłową krzepliwość krwi.

Skład:
Olej rybi (z sardynek, anchois), żelatyna, monostearynian glicerolu (emulgator), bezzapachowy ekstrakt z czosnku, lecytyna sojowa
(emulgator), witamina E (D-alfa-tokoferol), resweratrol, tlenek żelaza czerwony (barwnik), tlenek żelaza żółty (barwnik).

Skład:
1 kapsułka zawiera:
olej rybi (mg) - 100mg
w tym:
EPA (kwas eikozapentaenowy) - 180mg
DHA(kwas dokozaheksaenowy) - 120mg

Wyciąg z czosnku bezzapachowy - 50 mg (ekwiwalent 5 g świeżego czosnku)

Resweratrol - 10 mg
Witamina E (D-alfa-tokoferol) - 6,6 mg
(ekwiwalent alfa-tokoferolu)

Dawkowanie:
1-3 kapsułek dziennie podczas posiłku, popijając niewielką ilością wody.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Kobiety w ciąży oraz karmiące nie powinny stosować preparatu.
Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub planujące zabiegi chirurgiczne powinny skonsultować z lekarzem stosowanie preparatu.
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