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OMEGAMEDICA CARDIO 250ml
 

Cena: 39,00 PLN

Opis produktu
 

Omegamedica Cardio 250ml – najczystsze estry kwasów omega 3 wzbogacone
o koenzym Q10 i witaminę E
Niestety dieta współczesnego człowieka nie dość, że nie zapewnia wystarczającej podaży niezbędnych kwasów tłuszczowych, to
jeszcze w przytłaczającej większości proporcje w jakich te składniki są dostarczane są nieprawidłowe, a wręcz szkodliwe. Idealna
zależność między kwasami tłuszczowymi omega 3 i omega 6 to 1:1, dobrze jest, jeżeli utrzymamy 1:4 - 1:5, tymczasem statystyczna
większość to stosunek około 1:20. Kwasy omega 6 są organizmowi potrzebne, jednak w nadmiarze i zaburzonej proporcji działają
prozakrzepowo oraz prozapalnie.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 mają właściwości przeciwzapalnie i antyoksydacyjne dzięki czemu chronią
śródbłonek naczyń krwionośnych przed wpływem wolnych rodników, których nadmiar wraz ze stanem zapalnym powoduje
uszkodzenia naczyń krwionośnych. Równoważenie działania nadmiaru kwasów omega 6 dobrym suplementem omega 3 ogranicza
ryzyko zakrzepów i trwających przewlekle, destrukcyjnych stanów zapalnych.
Prawidłowy poziom krzepliwości krwi to tylko jeden z istotnych dla dobrostanu układu krążenia czynników. Kwasy omega 3 pomagają
niwelować zaburzenia rytmu serca, które w skrajnych sytuacjach mogą być bardzo niebezpieczne dla życia człowieka. Osoby po zawale
serca suplementując się kwasami omega 3 zmniejszają prawdopodobieństwo dalszych powikłań.
Inną cenną cechą, która bezpośrednio wynika z mechanizmu działania kwasów omega 3 jest wpływ na obniżanie ciśnienia krwi.
Działanie antyzakrzepowe i rozrzedzające krew ułatwia jej przepływ przez naczynia i pozwala na efektywniejszy transport tlenu i
substancji odżywczych.

Warto zaznaczyć, że dostarczanie organizmowi kwasów omega 3 nie ogranicza się jedynie do profilaktyki, ale także wspiera leczenie
chorób, które już zdiagnozowano. Dzięki ich zastosowaniu można wyeliminować powikłania i ograniczyć rozwój choroby.

Zawarte w Omegamedica Cardio witamina E i koenzym Q10 dodatkowo wzmacniają serce. Witamina E jest naturalnym silnym
przeciwutleniaczem, który wzmacnia barierę ochronną przed wolnymi rodnikami, a koenzym Q10 zapewnia ekstra dawkę energii,
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zwiększając wydolność serca.
Uwaga! po 35 roku życia poziom koenzymu Q10 redukuje się do poziomu zdecydowanie poniżej zapotrzebowania, dlatego warto go
odpowiednio suplementować).

Skład Omegamedica Cardio:

Omega 3 (kwas - linolenowy - ALA), Omega 9 (kwas oleinowy - OA), Omega 6 (kwas linolowy - LA), koenzym Q10 (ubichion), witamina E
(octan DL-a-tokoferyl), alkohol etylowy.

Skład Omegamedica® Cardio został opracowany i zaaprobowany przez naukowców oraz zespół kardiologów – dzięki temu stanowi
zestaw niezbędnych składników, które są konieczne do dbania o serce i układ krwionośny!

W skład 5ml produktu wchodzą:
Omega 3 (kwas alfa-linolenowy - ALA) 2,9 g;
Omega 9 (kwas oleinowy - OA) 0,9 g ;
Omega 6 (kwas linolowy - LA) 0,8 g,
Koenzym Q10 (ubichinol) 15 mg,
Witamina E (octan DL-alfa-tokoferyl) 10 mg (83,3%)*.
*RWS- referencyjna Wartość Spożycia.

Zalecane dawkowanie Omegamedica Cardio:

Zalecana dzienna dawka to minimum 5ml, w trakcie posiłku lub bezpośrednio po nim.
Po otwarciu zawsze przechowywać w lodówce.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

