Omega 3-6-9
Omega 3-6-9 - to kompozycja trzech nienasyconych
kwasów t³uszczowych omega 3 (kwasu alfa linolenowego), omega 6 (kwasu linolowego) i omega 9
(kwasu oleinowego), pochodzenia roœlinnego.
Olej z ziaren Perilla - pachnotki zwyczajnej jest
¿ród³em kwasów t³uszczowych omega 3, 6, 9, fitochemikaliów i aminokwasów. Ze wzglêdu na swoje
roœlinne pochodzenie zanotowano bardzo dobre
wch³anianie w organiŸmie cz³owieka.
Omega 3-6-9 wspiera pracê serca i mózgu, chroni
przed mia¿d¿yc¹, przeciwdzia³a oty³oœci, wzmacnia
odpornoœæ organizmu. Dziêki doskona³ej kompozycji kwasów omegowych i odpowiedniej proporcji omega 3 do omega 6 (zalecana
proporcja to 4:1), suplement ten zapewnia profilaktykê zabezpieczenia uk³adu
kr¹¿enia przed mia¿d¿yc¹ i chorobami nadciœnienia, chorobami serca.
Jedne z badañ wykaza³y, i¿ spo¿ycie tego typu kwasów t³uszczowych redukuje
o 70% wystêpowanie ponownych zawa³ów serca.
Nienasycone kwasy t³uszczowe omega 3-6-9 obni¿aj¹ poziom LDL (z³ego cholesterolu) i trójglicerydów, a podwy¿szaj¹ poziom HDL (dobrego cholesterolu),
zmniejszaj¹ krzepliwoœæ krwi, co wp³ywa korzystnie na pracê serca i uk³adu
kr¹¿enia. Kwasy omega 3-6-9 odpowiadaj¹ za prawid³owy rozwój mózgu i pomagaj¹ w problemach emocjonalnych i depresjach. Wed³ug badañ Instytutu ¯ywienia
i ¯ywnoœci spo¿ycie omega 3 powinno wynosiæ 1-2 g/dobê, a w dzia³aniu
leczniczym, antydepresyjnym nawet 2-3 g/dobê.

Dawkowanie: Doroœli 2 razy dziennie po 1 kapsu³ce podczas posi³ków. Nie nale¿y
przekraczaæ zalecanej do spo¿ycia porcji w ci¹gu dnia.

* Produkt mo¿e byæ stosowany przez wegan.
Przechowywanie: Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci. Chroniæ przed
gor¹cem, œwiat³em i wilgoci¹. Przechowywaæ w temp. pokojowej 15-30 C. Nie kupowaæ
i nie u¿ywaæ produktu odpieczêtowanego.
Zawartoœæ: 60 kapsu³ek; KOD 159
1 kapsu³ka omega 3-6-9 zawiera:
olej z Pachnotki (Perilla) 500 mg
omega 3 (kwas alfa linolenowy)
omega 6 (kwas linolowy)
omega 3 (kwas oleinowy)

270 mg
70 mg
65 mg
oraz: glicerol - noœnik, sorbitol, ksylitol - substancje s³odz¹ce, celuloza - os³onka
tabletki.
Spo¿ycie w nadmiernych iloœciach mo¿e mieæ efekt przeczyszczaj¹cy.
Produkt zawiera substancje s³odz¹ce.

Przed zastosowaniem suplementu zawsze skonsultuj siê z lekarzem lub farmaceut¹.

Nienasycone kwasy t³uszczowe omega 3-6-9 odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê jako sk³adniki budowy membran komórek, w celu wymiany sk³adników od¿ywczych, tlenu,
wody oraz wydalania resztek przemiany materii. Dzieki temu umo¿liwiaj¹ prawid³ow¹ pracê komórek naszego organimzu, dobre ich od¿ywianie i oczyszczanie.
Kwasy omega 3,6,9 oprócz pochodzenia roœlinnego bogato wystêpuj¹
w t³ustych rybach morskich (³osoœ, tuñczyk, pstr¹g têczowy, œledŸ, makrela).
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