
 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

  

OMEGAMEDICA ORIGINAL 250ml
 

Cena: 55,00 PLN

Opis produktu
 

Omegamedica Original 250ml - najczystsze bioestry kwasów omega w płynie
Kwas alfa-linolenowy (ALA) to obok kwasu linolowego (LA) substancja niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i
jednocześnie konieczna do dostarczenia z pożywieniem, ponieważ organizm sam nie jest w stanie jej wytworzyć. ALA to kwas
tłuszczowy z grupy omega 3, natomiast LA z grupy omega 6. 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, 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.

Kwas ALA jako składnik błon komórkowych zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie. Niedobory ALA powodują zaburzenia strukturalne
błon komórkowych, a w efekcie brak możliwości samodzielnej obrony czy nieprawidłową komunikację międzykomórkową i nadmierną
przepuszczalność błon. Kwas ALA jako jedyny z kwasów omega 3 ma silne właściwości przeciwzapalne. W świetle tego, kluczowego
znaczenia nabiera jego dostarczenie w odpowiedniej ilości i proporcji.
Prawidłowo zbudowana komórka, zdolna do obrony i aktywacji procesów naprawczych jest bardziej odporna na procesy
nowotworzenia. W kontekście wsparcia w przypadku nowotworów ogromne znaczenie ma wpływ na obniżenie niskonatężeniowego
stanu zapalnego, który odpowiada za rozwój wielu chorób cywilizacyjnych (w tym rozwój raka).
ALA jest wykorzystywany w profilaktyce i terapiach chorób takich jak miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie, wieńcówka. Jest też
suplementowany aby zapobiegać niedożywieniu i spadku masy mięśniowej w terapiach chorób wyniszczających.
ALA pozwala na zwiększenie efektywności pracy mózgu i zmniejsza ryzyko powstawania i rozwoju chorób neurodegeneracyjnych
(m.in. przez regulację pracy neuroprzekaźników, poprawę komunikacji międzykomórkowej). Kwas alfa-linolenowy jest także prekursorem
kwasów EPA i DHA o niesamowicie istotnym wpływie na organizm.
Ważną rolą jest wpływ na poprawę profilu lipidowego krwi – wzrost stężenia frakcji HDL cholesterolu i obniżenie stężenia LDL,
trójglicerydów i całkowitego cholesterolu.
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Omegamedica bazuje na BIOESTRACH kwasów omega 3, 6 i 9 pozyskiwanych z oleju lnianego. To forma kwasów tłuszczowych
pozbawionych triglicerydów, pestycydów i metali ciężkich obecnych w cząsteczce tradycyjnego oleju. Najczystsza postać kwasów
omega na rynku pozwala na zdrową, pozbawioną wprowadzanych „przy okazji” substancji szkodliwych odbudowę i regenerację
komórkową oraz wszechstronne wzmocnienie organizmu.
Forma bioestrów zapewnia także wyższą trwałość w stosunku do tradycyjnych olejów, ma także mniejsze wymagania co do warunków
przechowywania. Bioestry tłuszczowe są mniej podatne na jełczenie, a trzeba podkreślić, że utlenione kwasy tłuszczowe jednoznacznie
szkodzą zdrowiu.
Bioestry są także rozwiązaniem najbezpieczniejszym z możliwych, bo dostarczają wyłącznie jedynego niezbędnego kwasu
tłuszczowego, co umożliwia wykorzystanie go zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem organizmu.

Skład Omegamedica Original:

Omega-3 kwas alfa-linolenowy w postaci estru etylowego, Omega-9 kwas oleinowy w postaci estru etylowego, Omega-6 kwas linolowy w
postaci estru etylowego.

W skład 5ml produktu wchodzą:
Omega 3 (kwas - linolenowy - ALA) 2,9 g;
Omega 9 (kwas oleinowy - OA) 0,9 g ;
Omega 6 (kwas linolowy - LA) 0,8 g,
*RWS- referencyjna Wartość Spożycia.

Zalecany sposób dawkowania Omegamedica:

Zażywać w trakcie posiłku lub bezpośrednio po nim. Przed pierwszym spożyciem umieścić preparat w lodówce - schłodzony smakuje
lepiej. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia.
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