fin Epamarcaps Strong NEW
fin Epamaris oil
(výživové doplnky)

Omega-3
pre srdce, mozok, zrak
citrónová
príchuť
nový
silnejší

Výživové doplnky Epamarcaps Strong NEW a Epamaris oil obsahujú rybí olej získaný z takých druhov rýb, ktoré sú bohatým
zdrojom omega-3 nenasýtených mastných kyselín, najmä EPA
(kyselina eikosapentaenová) a DHA (kys. dokosahexaenová).
Omega-3, často označované ako „zdravé tuky“, sú dôležité pre
ľudské zdravie a množstvo telesných funkcií. Vhodné pre osoby,
ktoré sa aktívne starajú o svoje srdce alebo konzumujú ryby len
obmedzene. Telo si ich nedokáže vyrobiť samo a je potrebné prijímať ich stravou, pričom nahrádzanie nasýtených tukov v strave
nenasýtenými pomáha udržať správnu hladinu cholesterolu. DHA
prispieva k normálnej činnosti mozgu (je významným stavebným
kameňom štruktúry mozgu) a zraku (je dôležitou súčasťou očnej
sietnice), spoločne s EPA prispievajú k normálnej funkcii srdca
(priaznivý účinok sa dosiahne pri prísune 250 mg EPA a DHA denne). Vitamín E pomáha chrániť bunky pred oxidatívnym stresom.
Vitamín A sa stará o sliznice, pokožku, zrak. Vitamín D je potrebný
na udržanie správnej stavby kostí, zubov, svalov.
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Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkt nie je vhodný pre deti
do 3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Neodporúča sa osobám
so zníženou zrážanlivosťou krvi. Skladujte do 25 °C, mimo dosahu detí. Odsúhlasené
Úradom verejného zdravotníctva SR.

Balenie: 60 kapsúl
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne (ráno, s jedlom, zapiť)
Zloženie 1 kapsule: koncentrát oleja z morských rýb 1200 mg
Obsah účinných látok v 1 kapsule: 600 mg eEPA, 300 mg eDHA, 3,3 mg
vitamínu E. Obal kapsule obsahuje hovädziu želatínu.
.

fin EPAMARIS OIL
Balenie: 200 ml
Odporúčané dávkovanie: 5 ml denne (1 čajová lyžička - ráno, počas jedla,
zapiť)
Zloženie: 97% prírodného omega-3 oleja z morských rýb, prírodná citrónová aróma
Obsah účinných látok v 5 ml: 890 mg EPA, 605 mg DHA, 5 mg vitamínu
E, 400 µg vitamínu A, 2,5 µg vitamínu D.

