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doplněk stravy
výživový doplnok

CZ Charakteristika: Kapsle obsahují vysokou dávku rybího oleje 1 000 mg - zdroj omega
3 kyselin 180 mg EPA a 120 mg DHA. Při denním příjmu alespoň 250 mg (1 kapsle) přispívají EPA
a DHA k udržení normální činnosti srdce. DHA při denním příjmu 250 mg (3 kapsle) přispívá
k udržení normální činnosti mozku a normálního stavu zraku. Doplněk stravy. Složení:
Rybí olej 1 000 mg (z toho 180 mg EPA a 120 mg DHA), želatina, zvlhčující látka: glycerol,
čištěná voda. Doporučené dávkování a způsob užití: 1 kapsle 2–4× denně. Upozornění:
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada vyvážené a pestré
stravy a zdravého životního stylu. Přípravek není určen pro děti do 3 let. Obsahuje rybí olej.
Uchovávání: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15–25 °C. Uchovávejte v původním obalu,
aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Obsah balení: Balení obsahuje 60 kapslí.
SK Charakteristika: Kapsule obsahujú vysokú dávku rybieho oleja 1 000 mg - zdroj omega
3 kyselín 180 mg EPA a 120 mg DHA. Pri dennom príjme aspoň 250 mg (1 kapsula) prispievajú
EPA a DHA na udržanie normálnej činnosti srdca. DHA pri dennom príjme 250 mg (3 kapsule)
prispieva k udržaniu normálnej činnosti mozgu a normálneho stavu zraku. Výživový doplnok.
Zloženie: Rybí olej 1 000 mg (z toho 180 mg EPA a 120 mg DHA), želatína, zvlhčujúca látka:
glycerol, čistená voda. Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2–4× denne. Upozornenia:
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je určené ako náhrada vyváženej a pestrej
stravy a zdravého životného štýlu. Prípravok nie je určený pre deti do 3 rokov. Obsahuje rybí
olej. Uchovávanie: Skladujte v suchu a tme pri teplote 15–25 °C. Uchovávajte v pôvodnom
obale, aby bol chránený pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo
dosahu detí. Obsah balenia: Balenie obsahuje 60 kapsúl.
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