
ПОЛИРАСТИТЕЛНИ ОМЕГА 369
30 капсули х 1000 mg
хранителна добавка

Комбинация от най-важните ненаситени мастни киселини.
Продукт изцяло от растителни масла.
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Състав/Ingredients: 2 капсули 

Ленено масло/ Flaxseed oil 
Слънчогледово масло/ Sunflower oil 
Масло от вечерна иглика/ 
Oenothera biennis oil
Масло от шафран/ Safflower seed oil
ОМЕГА 3/ OMEGA 3
ОМЕГА 6/ OMEGA 6

Калории от мазнини/Calories from fat
Енергийна стойност/Energy value (kcal)

0 mg Холестерол/Cholesterol

Мононенаситени мазнини/
Monounsaturated fats

Полиненаситени мазнини/
Polyunsaturated fats

Мазнини (общо)
Наситени мазнини/Saturated fats

ОМЕГА 9/ OMEGA 9

<0.5 g

 % ПДД* 
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†
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Предназначение: Подпомага естествените защитни сили на 
организма. Поддържа нормалната дейност на храносмилателната 
система и кръвоносните съдове. Благоприятно повлиява хормоналния 
баланс и състоянието на кожата.

Дозировка: По две капсули дневно, по време или непосредствено 
след хранене.

Други съставки: желатин, глицерин, пречистена вода (капсула).
*ПДД–Препоръчителна дневна доза базирана на прием от 2000 kcal
† - Дневна стойност не е установена

Допълнителна информация: Омега-3 и Омега-6 са есенциални 
мастни киселини (ЕМК), което означава, че не могат да бъдат 
синтезирани от човешкото тяло. Те са от жизненоважно значение за 
нормалния метаболизъм и трябва да се набавят допълнително. ЕМК 
помагат за регулирането на важни физиологични функции като 
кръвно налягане, съсирване на кръвта, възпалителни и алергични 
реакции, функциите на бъбреците и стомашно-чревния тракт, както и 
производството на хормони.
Омега-9 мастните киселини играят важна роля за намаляване нивото 



 на лошия холестерол. Те предпазват организма от натрупване на 
холестеролови плаки по стените на кръвоносните съдове.
Лененото масло е най-богатото на Омега-3 растително масло. 
Приемът му е алтернатива за вегетарианците, които не могат да си 
набавят Омега-3 от рибено масло.
Маслото от вечерна иглика съдържа две важни ненаситени мастни 
киселини: алфа-линоленова (ALA) и гама-линоленова (GLA). GLA се 
открива рядко в храната. Най-богатия неин източник е майчиното 
мляко. Маслото от вечерна иглика намира широко приложение при 
нарушения на менструалния цикъл, предменструален синдром, 
климакс и кистозни процеси в гениталиите. То въздейства на някои 
репродуктивни проблеми, дължащи се на хормонална дисфункция. 
Това действие се дължи на преобразуването на GLA в простагландини, 
които подобряват женският хормонален баланс.
Използването на маслото спомага за подобряване на състоянието при 
артрит като намалява болката и сковаността в ставите. Редуцира 
кожните проблеми, като екземи, дерматит и акне. Подпомага 
поддържането на нормални нива на инсулин в кръвта и намалява 
риска от диабетна ретинопатия и диабетна атеросклероза.

ПОЛИРАСТИТЕЛНИ ОМЕГА 369 е подходящ за профилактика и 
превенция на:
 сърдечно-съдови заболявания

 повишен холестерол
 нарушен метаболизъм
 диабет
 астма
 автоимунни нарушения
 репродуктивни проблеми
 ПМС (предменструален синдром) 
 дерматологични проблеми (екзема, дерматит, акне)

Съхранение: В ор гии нална опаковка на сухо и тъмно място при 
отемпература под 28 С на места недостъпни за деца.

Опаковка: 3 блистера с по 10 капсули
Срок на годност: Виж маркировката на кутията и блистера.

На вниманието на потребителя: Да не се използва като заместител 
на разнообразното хранене. Да не се превишава препоръчителната 
дневна доза. Да не се приема по време на бременност и кърмене.

Производител: Медеко Комерс ЕООД
ж.к. Стрелбище, бл. 112, 1404 София, БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 2 9588825

Нетно тегло: 42 g                                              ТД №1001/05.2013


