Suplementy dietetyczne

Forever Arctic-Sea

®

T∏uszcze wielonienasycone omega-3 i omega-9

Nienasycone kwasy t∏uszczowe
omega-3 wyst´pujà g∏ównie
w mi´sie ryb ∏owionych w zimnych
wodach morskich. Naukowcy d∏ugo
zastanawiali si´, dlaczego mieszkaƒcy
niektórych rejonów (np. Wysp
Japoƒskich lub Grenlandii), gdzie
podstaw´ diety stanowià ryby
i wszelkie owoce morza, o
wiele rzadziej ni˝ ludzie w innych
cz´Êciach naszego globu ulegajà
zawa∏om serca, udarom mózgu,
zapadajà na nadciÊnienie oraz inne
choroby zwiàzane z uk∏adem krà˝enia.
Póêniejsze badania dowiod∏y, ˝e sà
równie˝ mniej podatni na cukrzyc´,
a nawet na wiele typów nowotworów!
Forever Arctic-Sea to prawdziwy skarb
˝ywieniowy, wydobyty z lodowatych
g∏´bin mórz arktycznych, gdzie nie
dotar∏y jeszcze zanieczyszczenia
cywilizacyjne. Któ˝ z nas, ˝yjàcych
w Êwiecie hamburgerów, parówek
i gotowych potraw z kuchenki mikrofalowej, pami´ta o tym, do czego ju˝ od
dawna nawo∏ujà dietetycy – ˝eby choç
dwa razy w tygodniu zjeÊç „coÊ z ryb”,
nie tyle dla smaku, ile dla zdrowia?
I kogo z nas nie zainteresuje dowiedziony ju˝ bezspornie fakt, ˝e nienasycone
kwasy t∏uszczowe omega-3 z mi´sa
morskich ryb zimnowodnych potrafià:
obni˝aç poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi u tych osób, które majà

na sumieniu zbyt du˝à iloÊç w diecie
t∏uszczów nasyconych pochodzenia
zwierz´cego; zwi´kszaç zawartoÊç
„dobrego cholesterolu” HDL
w stosunku do „z∏ego” LDL, co
zapobiega odk∏adaniu si´ z∏ogów
mia˝d˝ycowych na Êcianach t´tnic;
nie dopuszczaç do tworzenia si´
zakrzepów we krwi, czyli nadmiernego
zlepiania si´ ze sobà czerwonych
krwinek. Nie musimy przenosiç si´
do Japonii ani ˝yç wÊród Eskimosów,
bylebyÊmy tylko pami´tali o tym, aby
nienasycone kwasy t∏uszczowe
omega-3 sta∏y si´ odtàd sta∏ym
elementem naszej diety! Por´czne
opakowanie Forever Arctic-Sea bardzo
nam w tym pomaga, bo mo˝na mieç
je ze sobà nawet wtedy, gdy jesteÊmy
poza domem. Ju˝ jedna kapsu∏ka
dziennie zapewnia nam niezb´dne
dzienne minimum bezcennych
t∏uszczów nienasyconych omega-3
dla ochrony przed mia˝d˝ycà.
ZawartoÊç sk∏adników
od˝ywczych

1 kapsu∏ka 2 kapsu∏ki

Kwasy tłuszczowe Omega-3
w tym:
kwas eikozapentaenowy (EPA)
kwas dokozaheksaenowy (DHA)

375 mg

750 mg

225 mg
150 mg

450 mg
300 mg

Kwas oleinowy

150 mg

300 mg

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Oleje z ryb g∏´binowych – naturalne
nienasycone kwasy omega-3, w tym
g∏ównie DHA i EPA, oraz kwas
oleinowy z oliwek, witamina E.
OPAKOWANIE: 60 kapsu∏ek

Kod:

39

13

• Zwi´ksza zawartoÊç we krwi
„dobrego” cholesterolu HDL
w stosunku do „z∏ego” LDL
• Wspomaga prac´ mózgu
i centralnego uk∏adu
nerwowego
• Wp∏ywa dobroczynnie na
skór´ i w∏osy
• Wspiera prawid∏owe
funkcjonowanie stawów

