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Omega life-3™
Artiklenummer:
Innehåll

25115

120 softgel

Vårda ditt hjärta
Nästan alla vuxna är angelägna om att bibehålla ett hälsosamt
hjärta. Unicity Heart Health System kännetecknas av de senaste
vetenskapligt formulerade supplementen för att nära och stärka
hjärt- och kärlsystemet. *


Fyller på näringsämnen vitala för hjärtat*



Främjar hälsosam hjärtmuskel och blodflöde*



Tillhandahåller hjärtspecifikt antioxidantskydd*



Inkluderar apelsinolja för att förebygga konstig eftersmak.

 Formulerad för att leverera högre halter av EPA och DHA än andra
fiskoljeprodukter, nu mindre och lättare softgel att svälja.

Fiskolja har även visat sig bibehålla hälsosamt blodtryck. Utöver
ingående hjärt-hälsofördelar, spelar fiskolja en fundamental roll
i utvecklingen och underhållet av hjärnan samt nervfunktioner
såsom preservation av minne och mental skärpa.*

Hur omega life-3 påverkar dig

omega life-3 ™
Viktigaste näringsvärden per servering

Kalorier

25

Kalorier från fett

20

Totalt fett
Polyomättat fett
Kolesterol

2g

3%*

1.5 g

  †

<5 mg

<2%*

<1 g

Protein

20 IU

67%*

1350 mg

†

Eikosapentaeonisk syra (EPA)

800 mg

†

Dokosahexaenisk syra (DHA)

400 mg

†

150 mg

†

Vitamin E (som D-alfa tokoferol)
Omega-3 fettsyror

 Minskar triglycerider genom att minska lipogenesis samt
stimulerar fettsyreoxidation i levern*

%Dagligt värde*



Främjar vanlig hjärtfunktion*

Ytterligare Omega-3 Fettsyror



Bibehåller ett hälsosamt blodtryck

*Procent Dagliga Värden baseras på diet om 2,000 kalorier.



Hjälper bibehålla normalt blodflödeÄ

† Dagligt Värde ej etablerat



Hjälper främja vitalitet och generell känsla av välmående*



Främjar immunsystemet*

 Stödjande men inte slutgiltig forskning visar att konsumtion
av EPA och DHA omega-3 fettsyror kan reducera risken för
hjärt- och kärlsjukdomar*

INGREDIENTI
Olio Di Pesce Omega-3 altamente raffinato e concentrato, Involucro della Capsula (gelatina, glicerina, acqua purificata), Aroma Naturale di Arancia, d-alfa
Högst Förfinat och Koncentrerad Omega-3 Fiskolja, Kapselyta (gelatin, glycerin, renat vatten), Naturlig Apelsinsmak, d-alfa Tokoferol, Aganderättsskyddad
Antioxidant Blandning (bestående av rosmarinextrakt, askorbylpalmitat och naturliga tokoferoler).
Innehåller: Fisk (ansjovis, sardin, makrill, lax), Soja
* Dessa uttalanden har inte blivit utvärderade av Mat- och Läkemedelsinstitutet. Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller
förebygga någon sjukdom.
För mer information besök www.unicity.com

