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• Olej z dzikiego łososia alaskańskiego 
poddany został procesowi oczyszczania 
z metali ciężkich (w tym rtęci), PCB i 
innych zanieczyszczeń.

• Dodatek astaksantyny, która jest jednym 
z najsilniejszych przeciwutleniczaczy 
należącym do karotenoidów1.

• Źródło witaminy D, która wpływa 
korzystnie na kości, mięśnie i układ 
odpornościowy.

• Kwasy tłuszczowe omega-3, omega-5, omega-6, omega-7 i 
omega-9 z oleju z dzikiego łososia poławianego w czystych 
wodach Alaski.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej w 
trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:
• Wsparcie pracy mózgu. 

• Prawidłowe widzenie. 

• Zdrowie serca.

• Prawidłowe funkcjonowanie 
kości, mięśni i układu 
odpornościowego.

OŚWIADCZENIA 
ZDROWOTNE:

• W warunkach in vitro astaksantyna jest silniejszym przeciwutle-
niaczem niż witaminy E i C, beta-karoten, likopen czy luteina1.

BADANIA NAUKOWE:

• Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia, 
przy dziennym spożyciu 250 mg DHA.

• Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) 
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca, przy 
dziennym spożyciu 250 mg EPA i DHA.

• Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

• Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

• Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpor-
nościowego.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

• Dla osób, które chcą wspomóc funkcje 
mózgu i wzroku.

• Dla osób, które chcą zadbać o serce.

• Dla osób, które chcą uzupełnić dietę 
jednocześnie w nienasycone kwasy 
tłuszczowe i witaminę D.

• Dla osób, które poszukują 
suplementacji olejem z ryb o pełnym 
spektrum omega.

DLA KOGO:

• Luteina 15 mg

• Tran Super Kompleks 

• Omega-3 1764 mg EPA/DHA

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P1110

120

Żelatyna (wołowa), substancja glazurująca: glicerol (roślinny), 
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, wyciąg z rozmarynu, olejek z 
szałwii muszkatołowej, olejek tymiankowy.

†Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 w postaci naturalnych 
trójglicerydów.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia 

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające 
leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie 
jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy 
tryb życia są ważne.

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.

Bibliografia:
1. EC Nutrition, 2019; 14(10):902-916.
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PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, substancji 
słodzących, aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW, 
SOLI, SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY

PEŁNE SPEKTRUM OMEGA
Suplement diety

PEŁNE SPEKTRUM OMEGA 
Składniki:

Porcja zalecana do spożycia
w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera: %RWS*

Olej z dzikiego łososia alaskańskiego 
w tym: 
  Łącznie kwasy tłuszczowe Omega-3†: 
    Kwas eikozapentaenowy (EPA) 
    Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 
    Kwas dokozapentaenowy (DPA) 
    Inne kwasy tłuszczowe Omega-3
  Łącznie kwasy tłuszczowe Omega-5† 
  Łącznie kwasy tłuszczowe Omega-6† 
  Łącznie kwasy tłuszczowe Omega-7† 
  Łącznie kwasy tłuszczowe Omega-9†

1200 mg

250 mg
101 mg
90 mg

20,5 mg
38,5 mg
0,95 mg

24 mg
96 mg

192 mg

Astaksantyna 10 μg

Witamina D (100 IU, cholekalcyferol) 2,5 μg 50


