Suplementy diety

Forever Arctic Sea

TM

Kwasy tłuszczowe Omega-3 z olejów z ryb i kalmarów oraz oliwa z oliwek

Nowe, ulepszone Forever Arctic Sea
zawiera unikalnà mieszank´ bogatego
w kwas DHA oleju z kalmarów, oleju
rybiego Omega-3 i oliwy z oliwek
o wysokiej zawartoÊci kwasu oleinowego. Jest to unikalna, ekskluzywna
mieszanka Forever Living, która nie
tylko dostarcza 33% wi´cej DHA dziennie, ale tworzy równowag´ mi´dzy
kwasami DHA i EPA, dla optymalnego
zdrowia i samopoczucia.
Kluczowa równowaga
Omega-3:Omega-6
JeÊli chodzi o kwasy tłuszczowe
Omega, ogromne znaczenie ma ich
odpowiednia równowaga, z czego
wiele osób nie zdaje sobie sprawy.
NiegdyÊ, zrównowa˝one od˝ywczo
diety zapewniały stosunek od 1:1
do 1:4 mi´dzy DHA a EPA. Niestety, wiele diet zawiera niezdrowe
poziomy kwasów Omega-6, które
najcz´Êciej obecne sà w ˝ywnoÊci
suszonej, olejach roÊlinnych, wyrobach
masłopodobnych, tłuszczach zwierzàt
karmionych paszami i innej ˝ywnoÊci
przetworzonej. Co wi´cej, wiele
diet jest ubogich w ryby i Omega-3,

co powoduje, ˝e stosunek kwasów
Omega-6 do Omega-3 si´ga 30:1!
Kluczem do przywrócenia prawidłowej
równowagi DHA:EPA jest zwi´kszenie
iloÊci spo˝ywanych kwasów Omega-3
i zmniejszenie konsumpcji Omega-6.
Forever Arctic Sea zostało tak
udoskonalone, by nie tylko zwi´kszyç
zawartoÊç Omega-3 w jednej porcji,
ale równie˝, by wi´ksza była iloÊç
DHA.
Kwas DHA Omega-3 jest naturalnie
obecny w organizmie – w najwi´kszych
iloÊciach w mózgu, oczach i sercu. Tak
jak wapƒ jest niezb´dny dla silnych
koÊci, DHA przyczynia si´ do tego, ˝e
komórki w mózgu, siatkówce, sercu
i innych cz´Êciach układu nerwowego
rozwijajà si´ i funkcjonujà prawidłowo
na ka˝dym etapie ˝ycia. Co wi´cej,
spo˝ycie DHA łàczy si´ ze zmniejszonym ryzykiem starczej demencji.
Takiego zwiàzku nie wykazano
w stosunku do ˝adnego innego kwasu
tłuszczowego.
ZawartoÊç sk∏adników od˝ywczych 2 kapsu∏ki 3 kapsułki
kwas eikozapentaenowy (EPA)

200 mg

300 mg

kwas dokozaheksaenowy (DHA)

200 mg

300 mg

kwas oleinowy

100 mg

150 mg

* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

SK¸ADNIKI:

Olej rybi, olej z kalmarów, ˝elatyna,
oliwa z oliwek, glicerol – stabilizator,
woda, naturalny aromat cytrynowy,
naturalny aromat z limetki, alfa-tokoferol – przeciwutleniacz.
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• Specjalnie opracowane
proporcje Omega-3,
naÊladujàce diet´ bogatà
w ryby i owoce morza
• Naturalny aromat z limetki
sprawia, ˝e produkt
ma przyjemny zapach
i minimalizuje rybnà woƒ
• Pozyskiwane
w odpowiedzialny i przyjazny
dla oceanu sposób
• èródło kwasów EPA i DHA
OPAKOWANIE: 120 kapsułek
SPOSÓB U˚YCIA: 2 -3 kapsułki
dziennie w czasie posiłku.

Kod:

376

