Cosmoterra - Produkty pro srdce, krevní oběh a cévy
OMEGA 3 PLUS

ochranu vysoce nenasycených mastných kyselin
před oxidací

Kapsle pro srdce, krevní oběh a klouby
Doplněk stravy s EPA a DHA z ryb žijících v hlubokých vodách a s přírodním
vitaminem E

Vysoce nenasycené mastné kyseliny jsou na jedné
straně životně nutné pro růst zdravých a pružných
buněčných struktur. Na druhé straně jsou zvláště
citlivé vůči oxidaci a jsou náchylné k degeneraci
vlivem vdechovaného kyslíku. Přírodní vitamin E
přispívá jak k ochraně buněk srdce, cév a kloubů, tak
i k ochraně vysoce nenasycených mastných kyselin
před oxidačním rozkladem.

Kontrola znečištění těžkými kovy
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Denní dávka (2 kapsle) obsahuje:
2 000 mg
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kyselina eikosapentaenová (EPA)
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kyselina dokosahexaenová (DHA)

400 mg
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obsahuje omega 3 mastné kyseliny:

40 mg 333

Neobsahuje lepek ani laktózu

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé
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Obsah: 60 kapslí
30 denních dávek
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Obj. číslo: 150061

Vitamin E (Tokoferol)
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Kapsle OMEGA PLUS

* doporučená denní dávka není stanovena

normální funkci srdce a krevního oběhu

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti
od 3 let:
Užíváme 2x denně, 1 kapsli ráno a 1 kapsli večer
zapíjíme dostatečným množstvím tekutin – nejlépe
při jídle, abychom zabránili případnému říhání.

Pe

Nenasycené mastné kyseliny jsou důležitými strukturálními součástmi buněčných membrán srdečního
svalu a cév. Čím vyšší je jejich obsah v buněčných
membránách, tím pružnější je struktura tkáně srdce
a cév. Dále přispívají k lepší fluiditě (tekutosti) krve
a k zachování normální hladiny cholesterolu, a snižují tak zátěž srdce a krevního oběhu. Vysoce nenasycené mastné kyseliny eikosapentaenová (EPA)
a dokosahexaenová (DHA) tak přispívají k normální
funkci srdce.
uchování odolných kloubů
Buňky tkání šlach, vazů a kloubů jsou zvláště při
chronickém mechanickém namáhání vystaveny
vlivu takzvaných radikálů a peroxidů. Radikály
a peroxidy představují biologické zápalné jiskry,
které urychlují zánik buněk a ztěžují regenerační
procesy. Tyto negativní procesy se v biologii označují jako oxidační stres. Přírodní vitamin E přispívá
k ochraně buněk před oxidačním stresem.
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