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OLIMP Gold Omega-3 1000 mg x 60 kaps.
 

Cena: 37,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.(blist.)

Postać kaps.miękkie

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Omega 3 to suplement diety zawierający wysokogatunkowy, skoncentrowany olej z ryb
zimnowodnych, mianowany na 35%-ową zawartością kwasów omega-3.

Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 zalicza się do grupy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
Określa się je mianem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), ponieważ muszą
być bezwzględnie dostarczane z diety. Wyniki wielu badań klinicznych dowodzą, że przyjmowanie
kwasów omega-3 wykazuje korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Ponieważ trudno dostarczyć jest ich odpowiednią ilość wraz z pożywieniem, należy sięgać
po odpowiednie preparaty. Podaż tych składników z dietą bywa często niewystarczająca, wówczas
najlepszym rozwiązaniem jest suplementacja odpowiednimi preparatami zawierającymi w składzie
kwasy omega-3.

KWASY OMEGA 3 (DHA/EPA) POZYTYWNIE WPŁYWAJĄ NA:

- SERCE Kwas tłuszczowy omega-3 (DHA) wywiera korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy,
przyczyniając się prawidłowego funkcjonowania serca m.in. poprzez  utrzymanie prawidłowego
ciśnienia krwi. Kontroluje wraz z EPA prawidłowy poziom trójglicerydów  we krwi. Kwas DHA
stosowany jest dla utrzymania prawidłowego rytmu serca.
- UKŁAD NERWOWY Kwasy omega-3 są istotnym składnikiem wysoko aktywnej tkanki nerwowej i
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mózgu. Szczególnie kwas DHA (dokozaheksanenowy) jest ważny dla rozwoju mózgu u płodu i dzieci
karmionych piersią (a tym samymi jego właściwego funkcjonowania). Suplementacja kwasami
tłuszczowymi omega-3 jest zalecana  w czasie ciąży i laktacji. 
- OCZY Kwas DHA (dokozaheksaenowy) jest głównym składnikiem  lipidów siatkówki oka. Odgrywa on
ważną rolę rozwoju narządu wzroku u dzieci do 12 miesiąca życia,
WITAMINA E Witamina E pełni w organizmie funkcję przeciwutleniacza, przez co pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym (chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników).
Przyczynia się także do ochrony lipidów błon komórkowych, białek, może również zapobiegać
uszkodzeniom DNA.

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki
Olej rybi (35% kwasów
t?uszczowych omega-3)

1000 mg 2000 mg

w tym:
18% kwasu eikozapentaenowego
(EPA)

180 mg 360 mg

12% kwasu
dokozaheksaenowego (DHA)

120 mg 240 mg

5% inne kwasy omega-3 50 mg 100 mg
Witamina E 6,7 mg (56%*) 13,4 mg (112%*)

*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.

Składniki: 

olej rybi (źródło kwasów omega-3), żelatyna, woda, glicerol -składniki otoczki, D-alfa tokoferol (wit. E) –
substancja przeciwutleniająca.

Zalecana dzienna porcja: 

1 kapsułka 2 razy dziennie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i
przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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