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Deţinător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33
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ASIGURAȚI-VĂ
CĂ SIGILIUL
ESTE INTACT
Cantitate
Netă: 40,2 g
Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:
®

COSMO PHARM

PREMIUM

OMEGA 3 - 6 - 9

Ulei de seminţe de in

1000 mg

30 capsule

Supliment alimentar

INGREDIENTE (1340 mg/cps) : ulei din semințe de In (Linum usitatissimum)*, capsulă
(gelatină, glicerină, apă purificată), (* materie primă obținută din culturi certificate organic). Nu
conține alergeni. Valori nutriționale: 41,88kj/10kcal/cps.
Informații nutriționale:
Cant./cps %VNR*

Ulei din semințe de In (Linum usitatissimum)
conținând: Acid Alfa-Linoleic (Omega 3)
Acid Linoleic (Omega 6)
Acid Oleic (Omega 9)

1.000mg
500 mg
150 mg
120 mg

**

*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

Produsul conține: Ulei din semințe de In. Uleiul din semințe de
In reprezintă cea mai bogată sursă naturală de acizi grași esențiali
Omega 3-6-9 (de 2 ori mai mult decât în uleiul de pește), vitamine
(complex B, vitamina E), minerale (Mg, Ca, P), lecitină, fibre
(mucilagii) și fitoestrogeni. Susține metabolismul lipidelor,
contribuind la menținerea valorilor normale ale colesterolului și
trigliceridelor, la curățarea vaselor de sânge de depunerile de
grăsime și la arderea grăsimilor excedentare. Contribuie la normalizarea tranzitului intestinal și la neutralizarea radicalilor liberi.
MOD DE UTILIZARE: 1 capsulă pe zi, după masă. Se recomandă
consumul a 1-2 litri de lichide 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 la vederea copiilor mici. Nerecomandat femeilor însărcinate sau care alăptează precum și persoanelor alergice la
oricare dintre ingrediente.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

