
Omega-3 Cardio
Halolaj alapú étrend-kiegészítő kapszula EPA és DHA tartalommal

Jellemzői: Az Omega-3 Cardio étrend-kiegészítő, amely koncentrált halolajjal, 
ami megnövelt Omega-3 telítetlen zsírsavakat tartalmaz - EPA (min. 30%) és 
DHA (min 20%), amik hozzájárulnak a:
   – Normál szívműködéshez (1 kapszula naponta),
   – Megfelelő agyi funkcióhoz (2 kapszula naponta),
   – A szemek megfelelő állapotához (2 kapszula naponta),
   – A vérben található trigliceridek megfelelő értékéhez (4 kapszula naponta),
   – Megfelelő vérnyomáshoz (6 kapszula naponta),
   – A magzat szemeinek és agyának megfelelő fejlődéséhez az anya testében
      és az anyatejjel táplált csecsemőknél (2 kapszula naponta). 
Hatóanyag:                         1 kapszula 2 kapszula 4 kapszula 6 kapszula  
Koncentrált halolaj 1.000 mg 2.000 mg 4.000 mg 6.000 mg
- ebből Omega-3 telítetlen zsírsavak: 500 mg 1.000 mg 2.000 mg 3.000 mg
  - EPA (eikozapentaénsav) 300 mg 600 mg 1.200 mg 1.800 mg
  - DHA (dokozahexaénsav) 200 mg 400 mg 800 mg 1.200 mg
Összetevők: Halolaj (koncentrátum), kapszula összetétele (zselatin, nedvesítőszer: 
glicerin, tisztított víz).
Adagolás: Felnőttek 1-6 kapszula, 3 éves kortól 1-2 kapszula naponta étkezés 
után megfelelő mennyiségű folyadékkal fogyasztva. Hosszú távú alkalmazása 
ajánlott.
Tartalma: 120 kapszula  Nettó tömeg: 157,2 g 
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, 
ha túlérzékeny bármelyik összetevőjére. 3 éven aluli gyermekek nem fogyaszt-
hatják.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: Om/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 19367/2017     HU 283 N
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