BOMEGALIN 3-6-9

PROMOCJA W E-SKLEPIE - co czwarty najtańszy produkt za grosz -->> sprawdź
Preparat BOMEGALIN 3-6-9 charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczów
nienasyconych, do których należą tłuszcze wielonienasycone z rodziny omega-3 i
omega-6 oraz tłuszcze jednonienasycone z rodziny omega-9. Kwasy tłuszczowe
omega-3 i omega-6 należą do Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych
(NNKT), które nie są wytwarzane przez nasz organizm i dlatego powinny być
dostarczane wraz z pożywieniem. Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych
tłuszczami

nienasyconymi

pomaga

w

utrzymaniu

prawidłowego

poziomu

cholesterolu we krwi [jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są tłuszczami
nienasyconymi]. NNKT są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci.
Preparat

BOMEGALIN

3-6-9

wyróżnia

także

wysoka

zawartość

tłuszczów

wielonienasyconych oraz wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3.
Zawarte w nim kwasy: alfa-linolenowy (omega-3) i linolowy (omega-6) pomagają w
utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystny efekt występuje
w przypadku dziennego spożycia 2 g kwasu alfa-linolenowego (ALA) i dziennego
spożycia 10 g kwasu linolowego (LA).

Składniki:
olej tłoczony na zimno z nasion lnu (Linum usitatissimum), żelatyna (składnik otoczki),
olej z pestek dzikiej róży (Rosa canina), octan DL-alfa-tokoferylu, olej z miąższu
owoców rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides), emulgator: monolaurynian
polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20).
Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:
Kwasy tłuszczowe nienasycone, w tym:

890 mg

– kwasy tłuszczowe wielonienasycone (NNKT), z czego

240 mg

– kwas alfa-linolenowy (omega-3)

240 mg

– kwas linolowy (omega-6)

455 mg

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone, z czego:

190 mg

– kwas oleinowy (omega-9)

175 mg

Witamina E

12 mg (100%*)

* % referencyjnej wartości spożycia

Zastosowanie
Preparat uzupełnia dietę w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6
(NNKT) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe omega-9. Polecany jest osobom
chcącym utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi, osobom starszym,
intensywnie uczącym się i intensywnie uprawiającym sport. Polecany jest również
dzieciom w wieku szkolnym ze względu na korzystny wpływ NNKT na ich wzrost i
rozwój.

Zalecane spożycie
Dorośli i dzieci powyżej 6-go roku życia 2 kapsułki raz dziennie w trakcie posiłku. Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie
mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie
prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia
zdrowego trybu życia. Korzystne efekty można zaobserwować po 3 miesiącach
stosowania suplementu.

Przechowywanie:
W temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Opakowanie
60 kapsułek
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