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Ulei de peşte
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• DHA
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Cantitate/capsulă

Ulei de pește
Omega 3

120 capsule moi
supliment alimentar

Producător/ Deţinător notificare: Alevia SRL, str. Ana Ipătescu, nr. 9, Fălticeni, 
Suceava, tel./fax (0230) 544 789, office@alevia.com.ro, www.alevia.com.ro
Produse fabricate în sistem de management al calităţii bazat pe
ISO 9001:2015 și ISO 22000:2018 Lloyd's Register
Notificat de SNPMAPS, Notificare nr. AA 8313 / 18.02.2015

• EPA 18% și DHA 12%
• Contribuie la funcţia

normală a inimii și
a creierului

Ingrediente
Ulei de pește bogat în acizi grași Omega 3 din care 18% acid eicosapentaenoic/EPA și 
12% acid docosahexaenoic/DHA, capsulă moale: gelatină, glicerină, apă purificată.

Caracteristici
Acizii grași Omega 3, din rândul cărora fac parte și acizii EPA/acid eicosapentaenoic și 
DHA/acid docosahexaenoic, sunt consideraţi esenţiali pentru organism întrucât nu pot 
fi sintetizaţi de acesta și trebuie luaţi exclusiv din dietă.

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 pește sau la oricare dintre ingredientele produsului. 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. 

Menţiuni de sănătate
• DHA contribuie la menţinerea vederii normale și a funcţiei normale a creierului*
• EPA și DHA contribuie la funcţia normală a inimii.**

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

Mod de utilizare
Câte 1 capsulă moale de 2 - 3 ori pe zi. Dozele pentru copii se vor recomanda de către medic. 

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


