
Nordic Pure Omega 3 Liquid
  Suplement diety

  Objętość netto: 250 ml

Składniki: olej z wątroby dorsza atlantyckiego  (Gadus morhua) zawierającego : 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA), kwas dokozaheksaenowy (DHA), kwas 
eikozapentaenowy (EPA), witaminę A, witaminę D, naturalny aromat cytrynowy.

®Producent: Calivita , 83 White Oak Drive, Berlin, Connecticut 06037, USA.

      Więcej informacji o produkcie na stronie www.calivita.com.pl

Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn. 
Nr partii: podano na opakowaniu.         Copyright California Fitness Polska
     

©
     

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:                     ......................... 
dzieci od 3 roku życia i dorośli 5 ml dziennie między posiłkami............................ 
Uwagi! Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  ...... 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnico-
wanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla 
funkcjonowania organizmu. Nie używaj produktu, jeśli nakrętka jest uszkodzona... 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu.............................

 Osoby ze skłonnościami do uczuleń, przyjmujące preparaty Ostrzeżenie:
lecznicze, mające problemy zdrowotne, kobiety w ciąży i karmiące piersią przed 
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem..........................
Warunki przechowywania: produkt należy przechowywać zamknięty, w suchym
i chłodnym miejscu, z daleka od miejsc nasłonecznionych. Suplementy diety powinny 
być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu opakowania
produkt przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 2 miesięcy.........................................
Najlepiej spożyć przed końcem: datę podano na opakowaniu..........

* % RWS - referencyjna wartość spożycia   ** brak ustaleń                                                         

Substancje charakteryzujące produkt:
                                                     
                                                       
Olej z wątroby dorsza atlantyckiego     
zawierający:
- wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)   
- kwas dokozaheksaenowy (DHA)
- kwas eikozapentaenowy (EPA)
- Witaminę A
- Witaminę D

%RWS*                                                         1 porcja (5 ml) zawiera:                                                                                                                  
4600,0 mg 

908,0 mg  
408,0 mg  
363,0 mg
232,0 µg
4,64 µg

                                                       
** 

** 
**  
**

29%
92,8%

Produkt uzupełniający codzienną dietę w niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe Omega 3 - kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas 
dokozaheksaenowy (DHA) pochodzące z oleju wątroby dorsza atlan-
tyckiego. Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy 

1(DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.  Kwas 
dokozaheksaenowy (DHA) ponadto przyczynia się do utrzymania 

2 3prawidłowego funkcjonowania mózgu  i wzroku . Olej z wątroby dorsza 
bogaty jest także w witaminę D, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego,utrzymanie zdrowych kości i zębów, sprawne 
funkcjonowanie mięśni oraz korzystnie wpływa na wchłanianie i wykorzystanie 
wapnia i fosforu, jak również utrzymanie właściwego poziomu wapnia we krwi         

4i odgrywa także istotną rolę w procesie podziału komórek.  Olej z wątroby 
dorsza zawiera także witaminę A, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
widzenia, zdrowej skóry, prawidłowego stanu błon śluzowych, korzystnie 
wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego oraz bierze udział           

 5w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu żelaza. ...............................
1Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.
2,3Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.
1,2,3,4,5Ilość środka spożywczego i poziom jego spożycia niezbędny do uzyskania 
korzystnego działania, o którym mówią oświadczenia zdrowotne - 1 porcja 5 ml dziennie.


