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Supliment alimentar

Ulei de peşte Epax ®

Premium

SUPLIMENT ALIMENTAR (972 mg/cps) Ingrediente: ulei de pește EPAX® 1050 TG/N; ulei din fructe
de palmier, ulei de lămâie (emulsifianți); capsulă (gelatină, glicerol, apă purificată, suc concentrat de Coacăznegru, celuloză microcristalină, amidon din porumb, oxid de fier, dioxid de titan, sucraloză, roșu carmin); suc
concentrat din fructe de Coacăz-negru / Ribes nigrum; manitol (agent de încărcare), Vitamina C (acid ascorbic,
ascorbat de calciu); suc concentrat din fructe de pădure; Vitamina E (dl-alfa acetat de tocoferil); sucraloză;
Vitamina A (palmitat de retinil); Vit. D3 (colecalciferol). Conține pește. Valori nutriționale: 24,6 kj/6 kcal/cps.
Informații nutriționale:
Cant./cps %VNR* Cant./2cps %VNR*
290,00 mg ** 580,00 mg **
Ulei de pește EPAX®
174,00 mg ** 348,00 mg **
Total Omega 3
EPA Acid Eicosapentaenoic 26,00 mg ** 52,00 mg **
DHA Acid Docosahexaenoic 125,00 mg ** 250,00 mg **
26,00 mg 32,5 52,00 mg 65
Vitamina C
1,50 mg 12,5 3,00 mg 25
Vitamina E
200,0 mcg 25 400,0 mcg 50
Vitamina A
2,5 mcg 50
Vitamina D3
5,0 mcg 100
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

ACȚIUNI: EPAX® este ulei de pește ultra rafinat, super concentrat, dezodorizat,
în capsule ușor de mestecat, cu gust de fructe de pădure. Conține acizi grași
esențiali Omega 3, implicați în reglarea metabolismului grăsimilor. Omega 3
nu poate fi produs de organism, de aceea trebuie suplimentat prin dietă.
Menține tonusul, memoria, capacitatea de concentrare și funcția cognitivă.
DHA contribuie la menținerea funcției normale a creierului și a vederii normale. EPA și DHA contribuie la funcția normală a inimii. Vit. C contribuie funcționarea normală a sistemului imunitar. Vit. E contribuie la protejarea celulelor
împotriva stresului oxidativ. Vit. A contribuie la: menținerea vederii normale
și a sănătății pielii. Vit. D3 contribuie la: absorbția/utilizarea normală a calciului și fosforului; menținerea sănătății sistemului osos, dinților. Produsul este
destinat tuturor categoriilor de vârstă, mai ales copiilor (peste 3 ani), pentru
dezvoltarea performanțelor fizice și mentale. UTILIZARE: se mestecă 1 - 2
capsule pe zi. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Nerecomandat persoanelor alergice la pește sau la oricare dintre celelalte ingrediente.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

