ДЛЯ КРАСИ ТА РОЗУМУ.

ОМЕГА 3-6-9
Добавка дієтична

80 капсул у пластиковому флаконі
флаконі.
30

Склад:

1 капсула містить:

Олія насіння бораго (Borago officinalis) холодного віджиму
Олія насіння льону (Linum usitatissimum) холодного віджиму
Рибний жир (отриманий із м’язової тканини анчоусів, сардин та скумбрії)

400 мг
400 мг
400 мг

Омега-3 ПНЖК:

Альфа-ліноленова кислота (АЛК)
Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК)
Докозагексаєнова кислота (ДГК)

217 мг
72 мг
48 мг

Омега-6 ПНЖК:

Гама-ліноленова кислота (ГЛК)
Лінолева кислота (ЛК)

86 мг
216 мг

Омега-9 ПНЖК:

Олеїнова кислота (ОК)

165 мг

Допоміжні компоненти:
вітамін Е (d-α-токоферол), глицерол, желатин, натуральний наповнювач
мандарин/лайм.
Фірмою-виробником рекомендовано вживати як засіб, що сприятливо впливає на
стан серцево-судинної й нервової системи.
Вживати: дорослим по 1-3 капсули за добу під час їди. Доцільність вживання добавки дітьми від
6-ти років визначається лікарем. Курс застосування не більше 3-х місяців.
Без ГМО
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застереження: не рекомендовано вживати при загостренні захворювань гепатобіліарної
системи, жовчнокам’яній хворобі, патологічних станах, що включають геморагічний синдром,
вагітним, жінкам, що годують груддю, та при індивідуальній чутливості до компонентів продукту.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як
заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25°С
48 місяців від дати виготовлення, у сухому, недоступному для дітей місці.
Форма випуску: капсули.
Дата виробництва або кінцева дата споживання «Вжити до»: дивись на упаковці.
Вироблено на замовлення: «ЮАМЕД ОУ», Торнімяе тн 7-54, Кесклінн, Таллінн, Хар’юмаа,
10145 .
Виробник: «Санте Натюрель (А.Г.) ЛТЕЕ»
Адреса виробництва: бульвар Матте 3555, Броссард, Квебек, Канада, J4Y 2P4
Офіційний представник/пакувальник: ТОВ «КвінтаМед», Сумська 53, Харків, Україна,
61058

ДЛЯ КРАСИ ТА РОЗУМУ.

ОМЕГА 3-6-9
Добавка дієтична

Додаткова інформація
Властивості.
ОМЕГА 3-6-9 – додаткове джерело мононенасичених та ессенціальних
поліненасичених вищих жирних кислот (ПНЖК) з вираженим кардіопротекторним і
нейропротекторним ефектом.
Олія з насіння бораго містить γ-ліноленову, лінолеву та олеїнову кислоти. Олія з
насіння льону багата на α-ліноленову кислоту. Рибний жир є джерелом
ейкозапентаєнової й докозагексаєнової кислот. Вітамін Е, як природний
антиоксидант, запобігає окисненню поліненасичених жирних кислот, зберігаючи, тим
самим, їхні корисні властивості.
ОМЕГА-3-6-9 ПНЖК є обов’язковими компонентами клітинних мембран усіх тканин
та органів, у першу чергу головного мозку й сітківки ока, а також необхідні для
синтезу тканинних гормонів – ейкозаноїдів (простациклінів, простагландинів,
лейкотриєнів і тромбоксанів), які беруть участь у регуляції функцій всього організму.
Здоров’я людини залежить від адекватного співвідношення ПНЖК. Ейкозаноїди, що
синтезовані з ОМЕГА-6 – це простаноїди другої серії, а також лейкотриєни четвертої
серії. Вони індукують каскад запальних реакцій, активують агрегацію тромбоцитів,
чинять вазоконстрикторний ефект і забезпечують захисні реакції організму –
запалення й зупинку кровотечі. Ейкозаноїди, що синтезуються з ОМЕГА-3 – це
простаноїди третьої серії та лейкотриєни п’ятої серії. У протилежність метаболітів,
синтезованих із ОМЕГА-6, вони характеризуються протизапальною й
антитромбічною дією, чинять вазоделатуючий ефект і знижують артеріальний тиск.
ОМЕГА 3-6-9 ПНЖК позитивно впливають на роботу нервової, зорової,
серцево-судинної й імунної систем, нормалізують жировий обмін, покращують
когнітивні властивості, зменшують імовірність розвитку депресій і
нейродегенеративних розладів.
ОМЕГА-3-6-9 ПНЖК поліпшують реологічні властивості крові, запобігаючи
утворенню тромбів; нормалізують ліпідний профіль крові й уповільнюють розвиток
атеросклеротичних бляшок; регулюють тонус судин, що сприяє нормалізації
артеріального тиску; запобігають розвитку запалення та зменшують імовірність
алергічних реакцій.

Застосовують:

- при серцево-судинних захворюваннях та для їхньої профілактики;
- при синдромі дефіциту уваги й гіперактивності;
- при погіршенні уваги й запам’ятовування;
- при синдромі хронічної втоми й депресивних станах, у тому числі при
післяродовій депресії;
- при алергічних дерматитах, псоріазі, акне;
- при хворобах Альцгеймера, Паркінсона.

Спосіб застосування та дози:
Дорослим і дітям старше 12 років рекомендовано вживати 1-3 капсули за добу під час
їди; дітям віком від 6 до 12 років рекомендовано вживати 1 капсулу за добу під час їди.

