
Jednou zo skupín životne dôležitých výživných 
látok, ktoré zdravý organizmus potrebuje, sú 
mastné kyseliny. Tieto živiny majú niekoľko 
funkcií. Vytvárajú hlavný ochranný obal alebo 
membránu, ktorá obklopuje každú z našich 
buniek. Naše telo ich taktiež používa ako hlavné 
stavebné prvky pre tvorbu telesného tuku, ktorý 
je potrebný v príslušnom množstve na obalenie 
a ochranu našich vnútorných orgánov a na 
udržanie tepla nášho tela. Napriek tomu nie 
všetky mastné kyseliny nám poskytujú úžitok. 
Vedecké výskumy ukazujú na väzbu medzi 
konzumáciou nasýtených mastných kyselín, 
ktoré sa nachádzajú prevažne v tuku zvierat, so 
zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi a vyšším 
rizikom infarktu, zatiaľ čo nenasýtené druhy, 
ktoré sa vyskytujú väčšinou v rastlinných olejoch, 
majú opačný efekt.

Kombinácia omega-3 a omega-9 kyselín 
vytvára tento vyvážený a bezpečný potravinový 
doplnok bez obsahu ortute, ktorý môže úspešne 
znížiť hladiny cholesterolu a triglyceridov 
v krvi. Výrobok Arctic Sea Super Omega-3, 
ktorý kombináciou rastlinného a rybieho oleja 
ponúka úžitok z oboch, je prelomovým v oblasti 
vyvážených potravinových doplnkov. Omega-3 
je esenciálna polonasýtená mastná kyselina, 
nachádzajúca sa v lososoch a iných morských 
rybách. Omega-9 je nenasýtená mastná kyselina, 
ktorá sa nachádza v rastlinných produktoch, 

ako napríklad olivový olej. and brain, and can 
support proper joint function. Každá kapsula 
obsahuje 225 mg EPA a 150 mg DHA kyseliny, 
ako aj kyselinu olejovú, ktorých máme väčšinou 
v strave nedostatok. Majú priaznivé účinky na 
obehový systém a kĺby. Sú dôležité aj pre vývoj a 
zdravie očí a mozgu.

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 3 kapsuly denne
Množstvo v 1 dávke                                    % ODP
kalórie  10

 kalórie z tuku  10

celkový tuk   1 g                                              2%*

   nenasýtené tuky   0 g

vitamín E   1 IU                                                3%*

mastné omega-3 kyseliny   375 mg                       †

 EPA (kyselina eikozapentaénová)   225 mg        †

 DHA (kyselina dokozahexaénová)   150 mg        †

kyselina olejová (z olivového oleja)   150 mg          †
* Percentá odporúčaného množstva denného príjmu (ODP)
sú založené na diéte s hodnotou 2 000 kcal. † ODP nebolo 
stanovené.

ZLOŽENIE:
prírodný rybí tuk, olivový olej, želatína, glycerín, 
purifikovaná voda a d-alfatokoferol
Obsahuje ryby (losos, ančovičky, makrely, 
sardinky).

OBSAH:
60 kapsúl

DÁVKOVANIE:
Dospelí 1 kapsulu trikrát denne s jedlom.

Forever® Arctic-Sea®

•	 mastné	kyseliny	omega-3	hrajú	dôležitú	
rolu v redukcii srdcových chorôb

•	 mastné	kyseliny	omega-3	a	omega-9	
majú priaznivý účinok na úroveň 
cholesterolu a triglyceridov

•	 pre	zdravé	kĺby

•	 bez	obsahu	ortute

Výživa

PRODUKT #39

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, 
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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