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Ingrediente: ulei de pește 35/25, capsula (gela�nă, glicerină), ulei din semințe de Rodiu (Punica granatum), ulei 
din bulbi de Usturoi (Allium sa�vum).

Acizii grași omega-3 sunt denumiți esențiali deoarece nu pot fi sinte�zați în organism, ci trebuie aduși prin 
alimentație. Acizii omega-3 sunt de mai multe �puri, însă în organism se transformă în EPA (acid 
eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic). EPA  și DHA contribuie la funcționarea normală a inimii. DHA 
are rol în menținerea vederii normale și a funcției normale a creierului. (Efectul benefic se obține în condițiile unui 
consum zilnic de 250 mg EPA + DHA, respec�v, de 250 mg DHA).

Uleiul de rodie, prin con�nuțul său bogat în acizi grași cu profil lipidic unic (punicic, elagic, linoleic și linolenic), 
flavonoide și elagitanine, ajută la protejarea organismului împotriva stresului oxida�v. 
Polifenolii din uleiul de rodie acționează la nivelul miocardului, crescând gradul de oxigenare și pot potența 
capacitatea miocardului de a pompa sângele în mod corespunzător. 
Acidul elagic îmbunătățește fluxul de sânge către inimă și împiedică oxidarea lipidică răspunzătoare de depunerea 
colesterolului la nivelul arterelor.

Uleiul de usturoi ajută la menținerea valorilor normale ale trigliceridelor și ale colesterolului și la funcționarea 
normală a inimii.

Recomandări: menținerea sănătății sistemului cardiovascular și a valorilor normale ale colesterolului.

Mod de u�lizare: oral - câte 1 - 2 capsule pe zi. Capsulele se înghit întregi cu un pahar cu apă după masă.

Fiecare capsulă conține:
Ingredient             Can�tate 
EPA (acid eicosapentaenoic)
DHA (acid docosahexaenoic)
Ulei de rodie
Ulei de usturoi

285 mg
203 mg
250 mg
5 mg

Atenționări:
- Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
- Omegavert Plus conține ulei de pește 

Condiții de păstrare:
- A se păstra la temperaturi între 15 și 250C
- A se feri de lumină și umezeală
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