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Doppelherz aktiv Omega-3 Forte 1400, 60 kapsułek
 

Cena: 21,44 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Zastosowanie

Preparat jest przeznaczony do wspomagania prawidłowej pracy mózgu, narządu wzroku i serca. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom
trójglicerydów we krwi.

Działanie

Omega-3 to szczególnie korzystna dla zdrowia kombinacja niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) występujących
głównie w rybach morskich, np. w łososiu norweskim. Omega-3 podobnie do witamin nie są produkowane w organizmie i muszą być
dostarczane razem z pożywieniem, aby umożliwić prawidłową pracę mózgu, oczu i serca oraz dla zachowania zdrowia u dorosłych i
dzieci.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ustalił na podstawie licznych badań klinicznych, że korzystne działanie omega-3
występuje przy łącznym spożywaniu w diecie co najmniej:
  na serce: 250 mg DHA+EPA dziennie (1 kapsułka),
  na pracę mózgu i narządu wzroku: 250 mg DHA dziennie (ok. 2 kapsułki),
  na poziom trójglicerydów: 2000 mg EPA+DHA dziennie.

Odpowiednia ilość ruchu i zdrowe odżywianie są głównymi elementami zdrowego stylu życia, którego przestrzeganie ma wpływ na
zdrowie. Niezbilansowana i niezrównoważona dieta, zawiera zwykle zbyt duże ilości mięs czerwonych, a zdecydowanie za mało ryb
morskich. Niskie spożycie niezbędnych kwasów tłuszczowych często występuje przy nieprawidłowej diecie odchudzającej, polegającej
głównie na eliminowaniu spożycia tłuszczu.
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Preparat może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz starsze dzieci. Oleje rybie zawarte w preparacie poddano
specjalnemu procesowi technologicznemu, który pozwala na eliminację metali ciężkich, występujących w mięsie ryb, z uwagi na
zanieczyszczenie środowiska. Preparat jest produkowany w farmaceutycznym standardzie WHO – z rygorystyczną kontrolą jakości pod
kątem zanieczyszczeń. Kapsułki mają neutralny smak i zapach, co ułatwia ich regularne stosowanie.

1 na rynku omega -3 (wg Nielsen massmarket10/2016)

Producent:

Queisser Pharma
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