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Omega 3 ulei ficat cod cu aroma de
tutti frutti 250 ml MOLLERS

Descriere:

MÖLLER’s Cod Liver Oil Omega-3 cu aromă de lămâie furnizează aportul zilnic necesar de

Omega-3 și de vitaminele A, D, E, de la primele săptămâni de viață. Cu cel mai pur ulei de
ficat de cod arctic norvegian. Formula îmbunătățită cu antioxidanți naturali.

Indicații:
E Ajută la menținerea sănătății!
1 lingurița (5 ml) de ulei de ficat de cod Möller’s conține 1,1 g acizi grași naturali
Omega-3 din peste (DHA + EPA) și vitaminele A, D și E. EPA și DHA contribuie la
funcționarea normală a inimii*. DHA contribuie la menținerea vederii normale și a funcției
normale a creierului**.
Vitamina D contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la Vitamina A
contribuie la funcționarea normală a inimii și a sistemului imunitar, menținerea sănătății
sistemului osos și a dinților la menținerea vederii normale și la menținerea sănătății pielii și
a membranelor mucosae
Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Ajută la creșterea sănătoasă!
Uleiul de ficat de cod Möller’s conține în special DHA. Este dovedit clinic ca DHA 
contribuie la dezvoltarea cerebrală normală și a vederii. Vitamina D ajută la absorbția și
utilizarea normală a calciului, contribuind astfel la menținerea unui sistem osos normal.
*efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg EPA și DHA
** efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg DHA

Administrare:
Doza zilnică recomandată pentru copii: 5 ml pe zi.
Doza zilnică recomndată pentru copii de peste 11 ani și adulți: 10 ml pe zi.
Conform recomandării producătorului, uleiul de ficat de cod se poate folosi în siguranță în
timpul sarcinii și alăptării.
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Conține Per 5 ml:
Acizi grași Omega-3 1,1 g
DHA (acid docosahexaenoic) 0,6 g
EPA (acid eicosapentaenoic) 0,4 g
Vitamina D 10 μg (200%*)
Vitamina A 250 μg (31%*)
Vitamina E 10 mg (83%*)
*doza zilnică recomandată conform Directivei 2008/100/EC
După deschidere, a se păstra la frigider și a se consuma în maximum 3 luni.

Calitate Norvegiană din 1854
Möller’s nu face compromisuri când e vorba de calitate. Uleiul nostru de ficat de cod
provine din cod arctic, proaspăt, din apele pure și reci ale regiunii Lofoten, Norvegia.
Suntem dedicați muncii noastre, oferindu-vă cele mai bune produse pentru sănătatea dvs.
Ca parte din noul program de calitate Möller’s, avem acum mai mulți antioxidanți naturali,
care protejează acizii grași Omega-3 în uleiul de ficat de cod.
Astfel, produsul este îmbunătățit de la prima la ultima picătură!


