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Omega life-3™
IArtikelnummer:

inhoud:

25115

120 softgels

Denk aan je hart
Bijna elke volwassene is bezorgd over het behouden van een
goede gezondheid van het hart. Unicity’s hartgezondheidssysteem
bevat de laatste wetenschappelijk geformuleerde supplementen
voor het verzorgen en versterken van het cardiovascular systeem.*


Vult voedingsstoffen van vitaal belang voor het hart *



Ondersteunt een gezonde hartspier en de doorbloeding *



Biedt hart-specifieke bescherming anti-oxidant *



Bevat sinasappelolie om vieze nasmaak te voorkomen.

omega life-3 ™
HOEVEELHEID PER PORTIE

% dagelijkse waarde*

 Samengesteld om hogere niveau’s EPA en DHA te leveren
dan andere visolieproducten. Nu in kleinere, makkelijkere te slikken softgels.

Calorieën

25

Calorieën van vet

20

Visolie heeft ook aangetoond dat het een gezonde bloeddruk
handhaafd. Naast grote voordelen voor een gezond hart, speelt
visolie een fundamentele rol in de ontwikkeling en instandhouding
van de hersenen en het zenuwstelsel functies, zoals het behoud
van geheugen en mentale helderheid. *

Meervoudig onverzadigd vet

Hoe omega life-3™ invloed op je heeft

Verlaagt triglycerides door lipogeneses te remmen en de
vetzuuroxidatie in de lever te stimuleren*


Ondersteunt reguliere hartfunctie *



Onderhoudt een gezonde bloeddruk*



Help teen normale bloeddoorstroming te handhaven*

Totaal vet

Cholesterol

2g

3%*

1.5 g

  †

<5 mg

<2%*

<1 g

Eiwit
Vitamine E (D-alfa-tocoferol)

20 IU

67%*

1350 mg

†

Eicosapentaeenzuur (EPA)

800 mg

†

Docosahexaeenzuur (DHA)

400 mg

†

150 mg

†

Omega-3 vetzuren

Extra Omega-3 vetzuren

* Percentage dagelijks hoeveelheid is gebaseerd op een
dieet van 2000 calorieën.
† Dagelijkse waarde niet vastgesteld

 Helpt vitaliteit en een algemeen gevoel van welzijn te ondersteunen*


Ondersteunt het immuunsysteem*

 Ondersteunende, maar niet bevestigd onderzoek, toont aan
dat de consumptive van EPA en DHA omega-3 vetzuren het
riscio op hart- en vaatziekten kan verlagen*

INGREDIËNTEN
Hooggeraffineerde en geconcentreerde omega-3 visolie, Capsule Shell (gelatine, glycerine, gezuiverd water), Natuurlijke sinaasappelsmaak, d-alfa-tocoferol, Proprietary Antioxidant Blend (bestaande uit rozemarijn extract, ascorbylpalmitaat en natuurlijke tocoferolen).
Bevat: Fish (ansjovis, sardine, makreel, zalm), Soy.
* Deze beweringen zijn niet geëvalueerd door de Voedsel en Drug Autoriteit. Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of
voorkoming van ziekten.
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

