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Omega 3-6-9 Formula 60 cps
NUTRIFIC

Pentru fiecare flacon de Omega 369 Formula
primești gratis un Ceai pentru inimă 50gr
Remediu

OMEGA 369 FORMULA + Vitamina E NUTRIFIC este un supliment complex care conține acizi
grași polinesaturați ce acționează sinergic oferind numeroase beneficii pentru sănătate.

Omega 3 este o familie de grăsimi importante pentru sănătate care se prezintă sub diferite forme:
Acid eicosapentaenoic (EPA) – Acest acid gras ajută la reducerea inflamației și îmbunătățește starea
de spirit prin producerea de substanțe chimice numite eicosanoide.
Acid docosahexaenoic (DHA) – Un acid gras care este esențial pentru funcționarea și dezvoltarea
normală a creierului. Reprezintă până la 8% din greutatea creierului.
Acid alfa-linolenic (ALA) – organismul folosește în principal acest acid gras cu 18 atomi de carbon
pentru energie.

Formula Omega 369 Nutrific conține 118.5mg EPA, 79mg DHA și 395mg ALA din surse
naturale.

La fel ca omega-3, acizii grași omega-6 sunt acizi grași polinesaturați esențiali pe care trebuie sa îi
obțineți din alimentație. Cele mai intâlnite grăsimi omega-6 sunt acidul linoleic și acidul gamma
linoleic (GLA). Cercetările sugerează că GLA poate ajuta la reducerea simptomelor afecțiunilor
inflamatorii.

Formula Omega 369 Nutrific conține 131.7mg acid linoleic și 131.7mg GLA din surse
naturale.

Acidul oleic este cel mai cunoscut acid gras omega-9 și cel mai frecvent acid gras mononesaturat din
dietă. Formula Omega 369 Nutrific conține 131.7mg acid oleic din surse naturale.

În plus, formula NUTRIFIC conține Vitamina E, o vitamină solubilă în apă care contribuie la
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la optimizarea acțiunii acestui supliment.

Cum acționează suplimentul OMEGA 3-6-9 FORMULA NUTRIFIC asupra organismului tău?

Contribuie la funcționarea normală a inimii
Acizii grași omega-3 pot ajuta la gestionarea nivelului de colesterol, trigliceride și tensiune arterială
6, 7 8 9 10, 11.
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Sprijină sănătatea mintală
Suplimentele cu omega-3 pot ajuta la gestionarea sau prevenirea depresiei, a bolii Parkinson și a
psihozei la cei cu risc. Cu toate acestea, este nevoie de mai multe cercetări 12, 13, 14.

Reducerea greutății și a taliei.
Grăsimile Omega-3 pot ajuta oamenii să-și gestioneze greutatea și circumferința taliei, dar sunt
necesare mai multe studii 15, 16.

Scăderea grăsimii hepatice.
Cercetările inițiale sugerează că consumul de omega-3 poate ajuta la scăderea cantității de grăsime
din ficat 17, 18, 19.

Combate inflamația.
Grăsimile Omega-3 pot ajuta la gestionarea inflamației care apare cu unele boli cronice 22, 23.

Ingrediente:
Fiecare capsulă conține: Ulei de pește (18% EPA și 12% DHA), ulei de semințe de in presate la rece
(Linum usiatissimum, 60% acid alfa linolenic, 20% acid linoleic și 20% acid oleic), ulei de borago
extras la rece (Borago officinalis L., 20% acid gamma linolenic), agenți de acoperire (gelatină *,
glicerină * și apă *) și vitamina E naturală (D-alfa-tocoferol). *Componente capsulă.

Recomandări și indicații terapeutice:

Consumul de OMEGA 3-6-9 NUTRIFIC este indicat în următoarele situații:

Sistem imunitar slăbit
Dezechilibrul acizilor grași omega 3 și omega 6 poate genera multe probleme de sănătate. În
timp ce acizii grași omega 6 sunt necesari pentru funcționarea normală a sistemului imunitar,
o doză mai mare de acizi grași omega 6 poate favoriza un sistem imunitar hiperactiv.
Afecțiuni cardiovasculare
Bolile de inimă sunt una dintre cele mai frecvente boli în zilele noastre datorită stilului de viață
și obiceiurilor alimentare actuale. Studiile au arătat că o dietă bogată în acizi grași omega-3, în
special EPA și DHA poate ajuta la prevenirea bolilor de inimă. (Lewis 2008; Calder 2004;
Schacky și Dyerberg 2001).
Artrita reumatoidă și alte boli reumatice
Conform rezultatelor a cel puțin 13 studii care au implicat mai mult de 500 de participanți,
persoanelor cu poliartrită reumatoidă care au luat suplimente de omega-3 li s-au redus
durerile articulare.
Tulburări neurologice
Omega-3 exercită o acțiune neuroprotectoare în boala Parkinson și prezintă un efect protector
la fel ca și pentru Alzheimer.

Mod de administrare
Adulti: Câte 2 capsule moi pe zi, cu o cantitate adecvată de apă.

Atenționări
Acest produs este un supliment alimentar. A nu se administra copiilor sub 3 ani. A se pastra la loc
uscat, ferit de lumina si caldura (la temperaturi sub 25° C). A nu se lasa la indemana si vederea
copiilor. Produsul nu este recomandat ca inlocuitor al unui regim alimentar variat si echilibrat si al
unui mod de viata sanatos. A nu se depasi doza zilnica recomandata.

Conținut pachet
Flacon PET cu 60 de capsule.
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