
Menţiuni de sănătate
• EPA și DHA contribuie la funcţia normală a inimii*
• Contribuie la confortul digestiv (Ulei de In)
• Ajută la menţinerea greutăţii (Ulei de In)
• Contribuie la reducerea apetitului (Ulei de In).

*Efectul benefic se obţine în condiţiile unui consum zilnic de 250 mg 
de EPA și DHA.

Mod de utilizare
Câte 1 capsulă de 3 ori pe zi, timp de minimum 3 luni. 

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

96
g

Informaţii nutriţionale Cantitate/capsulă
Ulei de pește 400mg
Ulei de In 400mg
Ulei de Limba-mielului 400mg

Ingrediente
Ulei de pește bogat în acizi grași Omega 3 din care 18% EPA/ 
acid eicosapentaenoic și 12% DHA/ acid docosahexaenoic, 
ulei din seminţe de In (Linum usitatissimum) bogat în acizi 
grași Omega 9 cu 50% ALA/ acid alfa linoleic, ulei din 
seminţe de Limba-mielului (Borago officinalis) bogat în acizi 
grași Omega 6 cu 20% GLA/ acid gamma linolenic, capsulă: 
gelatină, glicerină, apă purificată.
Caracteristici
Sursă echilibrată de acizi grași polinesaturaţi.
Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la 
îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat copiilor 
sub 3 ani, persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului, precum și în cazul persoanelor cu afecţiuni 
neuro-psihice majore (schizofrenie, epilepsie). Poate 
interacţiona, la utilizare concomitentă, cu produse 
anticoagulante, antiagregant plachetare, heparină, agenţi 
trombolitici, cărora le potenţează efectul, crescând riscul 
sângerării. A se utiliza decalat cu 2 ore de orice produs pe 
bază de fier. În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, 
utilizarea se face numai la recomandarea specialistului. A se 
păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură.
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60 capsule moi
supliment alimentar

Omega 3 6 9
• Ulei de pește cu 18% EPA
 și 12% DHA

• Ulei de In și Limba-mielului
• Contribuie la funcţia normală
 a inimii și a creierului


