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SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever® Arctic-Sea®

Cód.: 039

PONTOS-CHAVE

• Os ácidos gordos Omega-3 ajudam na 

manutenção da função circulatória

• Os ácidos gordos Omega-3 

 e Omega-9 ajudam na manutenção 

dos níveis saudáveis de colesterol e 

triglicéridos

• Ajudam na manutenção das articu-

lações

• Sem mercúrio

CONTEÚDO
60 cápsulas gelatinosas.

MODO DE USAR
Tomar uma cápsula com as refeições, três 
vezes ao dia, como suplemento alimentar.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 cápsula gelatinosa

Tomas por Embalagem -  60 

QUANTIDADE POR TOMA  % Dose Diária
Calorias     10
 Calorias da gordura    10
Gorduras Totais 1 g 2 % *
Vitamina E 1 UI 3 % * 
Ácidos Gordos Omega-3 375 mg †   
 EPA  (ácido eicosapentanóico) 225 mg †
 DHA  (ácido docosahexanóico) 150 mg †
Ácido Oleico  (do azeite) 150 mg †  

INGREDIENTES
Óleos de Peixes, Azeite, Gelatina, 
Glicerina, Água Purificada, Vitamina E
(D-alfa-tocoferol).
Contém Peixes (Salmão, Anchovas, 
Cavala, Sardinhas)

 * Percentagem da Dose Diária baseada numa dieta de 2000 calorias

 † Dose Diária não estabelecida

Os ácidos gordos são um vital conjunto de 
nutrientes necessários para um corpo sau-
dável. Estes nutrientes têm várias funções, 
incluindo a constituição da maioria das 
membranas protectoras que rodeiam cada 
uma das nossas células. São também utiliza-
dos pelo organismo na formação de almo-
fadas protectoras para os órgãos internos e 
manter-nos quentes. Contudo, nem todos 
os ácidos gordos proporcionam os mesmos 
benefícios. Estudos científicos relacionam 
o consumo de ácidos gordos saturados, en-
contrados predominantemente nas gordu-
ras animais, com os elevados níveis de co-
lesterol e o alto risco de ataques cardíacos, 

enquanto que os insaturados, derivados de 
óleos vegetais não têm esse efeito.   

A Forever Living Products formulou um 
suplemento nutritivo notável, baseado nas 
últimas pesquisas desta importante área da 
nutrição. Ao combinar os ácidos gordos 
Omega-3 com Omega-9, providencia um 
suplemento seguro e equilibrado, sem mer-
cúrio que ajuda a manter os níveis favorá-
veis de colesterol e triglicéridos no sangue.

Forever Arctic-Sea é uma inovação em ter-
mos de um suplemento equilibrado, utili-
za óleos vegetais e de peixes sem mercú-

rio, para obter os benefícios de ambos. O 
Omega-3 é um ácido gordo polinsaturado 
essencial, encontrado no salmão e outros 
peixes. O Omega-9, é um ácido gordo 
insaturado que se encontra nos vegetais, 
como o azeite.

Cada cápsula contém 225 mg de EPA, 150 mg 
de DHA e 150 mg de ácido oleico, ambos em 
défice nas dietas ocidentais. Os benefícios do 
EPA e DHA, incluem uma ajuda na manu-
tenção do sistema circulatório. São igualmen-
te necessários para outras funções, incluindo 
o desenvolvimento e saúde dos olhos e cére-
bro, bem como das articulações.

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.


