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PEŁNE SPEKTRUM OMEGA (SOLGAR) 120 kaps.
 

Cena: 177,00 PLN

Opis produktu
 

PEŁNE SPEKTRUM OMEGA (SOLGAR) 120 kaps.

Zastosowanie:
Trądzik, choroba wrzodowa, poprawa pamięci, wytrzymałość, zdrowie oczu, zdrowie skóry, ochrona przed wolnymi rodnikami
(antyoksydacyjna), dostarczenie NNKT kobiecie ciężarnej (żródło dla płodu) i karmiącej, działanie przeciwzapalne, wsparcie układu
immunologicznego, składniki strukturalne dla mózgu i układu nerwowego, pomocniczo w egzemie i łuszczycy, profilaktyka chorób
sercowo-naczyniowych (działanie przeciwmiażdżycowe).

Zawiera oleje rybie pochodzące z gatunku łososia alaskańskiego- dzikiego Łososia Nerka.
Dziki łosoś alaskański Nerka jest jednym z najbogatszych i najlepszych źródeł nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega.
Zawiera kwasy Omega 3 takie jak EPA, DHA i co bardzo ważne proporcjonalnie duże ilości kwasu z grupy Omega 3 - DPA (kwas
dokozapentaenowy). Zawiera też kwasy nienasycone z grupy Omega 5, Omega 6, Omega 7 i Omega 9. Zawiera również astaksantynę,
która należy do najsilniejszych znanych naturalnych antyoksydantów (jest to rozpuszczalny w tłuszczach barwnik karotenoidowy, który
dostaje się do organizmu łososia ze zjadanego fitoplanktonu, odżywiając go i nadając mu charakterystyczny różowo-czerwony kolor).
Olej z łososia alaskańskiego jest również bogatym źródłem witaminy D3.

Skład: (1 kapsułka)
Olej z dzikiego łososia alaskiego 1200 mg
w tym:
Łącznie kwasy tłuszczowe omega-3 250 mg
EPA (kwas eikozapentaenowy) 101 mg
DHA (kwas dokozaheksaenowy) 90 mg
DPA (kwas dokozapentaenowy) 20,5 mg
Inne kwasy tłuszczowe omega-3-38,5 mg:
(omega-5)-0,95 mg;
(omega-6)-24 mg;
(omega-7)-96 mg,
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(omega-9-192 mg
Astaksantyna 10 µg
Witamina D3 (100 IU, cholekalcyferol) 2,5 µg

Naturalne substancje pomocnicze: otoczka kapsułki żelowej: żelatyna zwierzęca, glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju
kokosowego), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, wyciąg z rozmarynu, olejek z szałwii muszkatołowej.

Dawkowanie:
1 kapsułka dziennie.
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