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Link do produktu: https://www.zielarniawarminska.pl/yango-omega-3-6-9-60-kaps-p-1394.html

YANGO, Omega 3-6-9 60 kaps.
Cena

38,50 zł

Opis produktu
Nienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. EPA i DHA przyczyniają się do
prawidłowego funkcjonowania serca. Kwas linolowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu
we krwi. DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz do utrzymania prawidłowego
wzroku. Witamina E przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Składnik aktywny
1 kapsułka
Olej rybi
332 mg
w tym EPA (35%)
60 mg
w tym DHA (25%)
40 mg
Olej z wiesiołka
332 mg
w tym GLA (10%)
33,2 mg
Olej lniany
332 mg
w tym kwas alfa-linolenowy (50,6%)
168 mg
w tym kwas oleinowy (23%)
76,36 mg
w tym kwas linolowy (18%)
59,76 mg
w tym kwas palmitynowy (4%)
13,28 mg
w tym kwas stearynowy (4%)
13,28 mg
w tym kwas arachidowy (0,3%)
1 mg
w tym kwas palmitoleinowy (0,1%)
0,33 mg
witamina E
3,35 mg (28% RWS*)
Pozostałe informacje
Kapsułek w opakowaniu
60 kapsułek
Rodzaj kapsułek
Żelatyna
Sugerowana dawka dzienna
1 kapsułka
1 opakowanie wystarcza na
60 dni

*%RWS - rekomendowana wartość spożycia
Naturalne oleje mogą posiadać zmienną zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych w zależności od jakości surowca.

Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie w trakcie lub po posiłku.
Składniki: Olej rybi standaryzowany na zawartość 35% EPA (kwas eikozapentaenowy) i 25% DHA (kwas dokozaheksaenowy),
olej z wiesiołka standaryzowany na zawartość 10% GLA (kwas gammalinolenowy), olej lniany, gliceryna, D-alfa tokoferol;
kapsułka: żelatyna.
Informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Osoby
przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o. Masa
netto: 83,3 g.
Informacja alergiczna:
Nie zawiera skorupiaków, jaj, orzechów, soi, składników mlecznych, selera, gorczycy, sezamu.
Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.

wygenerowano w programie shopGold

Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kwasów omega 3, 6 i 9, zajrzyj na naszego bloga.
Omega 3 (kliknij tutaj)
Omega 6 (kliknij tutaj)
Omega 9 (kliknij tutaj)
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