Dr. Rath
Omega 3 Vegan™
Alternatywa z niezbędnymi kwasami tłuszczowymi
Omega-3 EPA i DHA
Kwasy tłuszczowe Omega-3 są ważnymi dla
życia składnikami odżywczymi, które musimy
regularnie przyjmować wraz z dietą. Do najbardziej aktywnych biologicznie kwasów tłuszczowych Omega-3 zaliczane są: DHA (kwas dokozaheksaenowy) i EPA (kwas eikozapentaenowy).
Ich działanie jest zróżnicowane i pełnią one w
metabolizmie ważne funkcje wspomagające
zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia
(zobacz też kapsułki rybne Dr. Rath Omega E™ )
Najważniejszym źródłem tych substancji w
naszej diecie są tłuste, zimnowodne ryby.
Gromadzą one cenne kwasy tłuszczowe dzięki
pokarmowi bogatemu w algi, lub małe ryby
odżywiające się mikro-algami. Algi mogą być
zatem uznane za oryginalne źródło kwasów
tłuszczowych Omega-3.

Diety: wegetariańska, czy wegańska, traktują
często olej lniany, lub inne oleje roślinne, jako
źródło kwasów tłuszczowych Omega-3. Powód:
oleje roślinne zawierają ALA (kwas alfa linolenowy), krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy
Omega-3. Stanowi on materiał wyjściowy dla
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych DHA
i EPA, które z kolei nasz organizm musi sam
wyprodukować.
Dr. Rath Omega 3 Vegan™ bezpośrednio
udostępnia wysokiej jakości kwasy tłuszczowe
Omega-3 z oryginalnego, roślinnego źródła.

Dr. Rath Omega 3 Vegan™ zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 DHA i EPA.
Źródłem tych kwasów są mikro-algi Schizochytrium, stanowiące podstawę wysokiej jakości oleju
bogatego w kwasy Omega-3 oraz idealną alternatywę uzupełnienia diety w te cenne składniki
odżywcze dla wegetarian i wegan:
jako wkład w zachowanie prawidłowej funkcji mózgu* (DHA)
dla wspierania normalnej funkcji serca (EPA/DHA)
jako wkład w zachowanie normalnej siły widzenia (DHA)
* Pozytywne działanie bazuje na codziennym przyjmowaniu od 250 mg.
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Składniki kapsułki:

Program wzbogacający

250 mg kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA:
DHA (kwas dokozaheksaenowy)............................................. 162,5 mg*
EPA (kwas eikozapentaenowy)................................................ 87,5 mg*

Dr. Rath Omega 3 Vegan™
jest Programem wzbogacającym
z oferty Programów Zdrowia Komórkowego Dr Ratha. Nasze Programy
wzbogacające zapewniają dodatkową
porcję wybranych mikroelementów,
w celu pokrycia zwiększonego
zapotrzebowania organizmu.

*średnia zawartość DHA i EPA. Przedstawione wartości mogą podlegać nieznacznym wahaniom. Całkowita zawartość 500 mg DHA i EPA w 2 kapsułkach
jest jednak gwarantowana.

Dr. Rath Omega 3 Vegan™ może
być przyjmowany zarówno z naszymi
Programami: podstawowym, jak i
uzupełniającymi.

Zalecane dawkowanie:
Dorośli: 2 x dziennie 1 wegańska kapsułka softgel do
posiłków z odpowiednią ilością płynu (woda, sok,
herbata)
Kapsułki softgel Dr. Rath Omega 3 Vegan™
rozszerzają ofertę kwasów tłuszczowych Omega-3 o
produkt pochodzenia roślinnego, co ma
szczególne znaczenie dla diety wegetariańskiej,
czy wegańskiej.
Zawartość: 60 kapsułek w opakowaniu
Nr artykułu: 028
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