Výživa

Forever Arctic Sea®
Super omega-3 přírodní oleje z ryb a kalmarů s olivovým olejem
Nový a vylepšený Forever Arctic Sea® nyní
obsahuje patentovanou směs oleje z kalmarů
bohatého na DHA, ultračisté omega-3 rybího
oleje a olivového oleje bohatého na kyselinu
olejovou. Tato unikátní směs je jedinečná pro
Forever Living a poskytuje nejen o 33 % více
DHA denně, ale tvoří i dokonalou rovnováhu
DHA a EPA pro optimální zdraví a pohodu.
Kritická rovnováha omega-3 a omega-6
mastných kyselin
Když jde o omega-3 a omega-6 mastné kyseliny,
rovnováha je velmi důležitá, což mnozí úplně
nechápou. V průběhu historie obsahovala
nutričně vyvážená strava zdravý poměr omega-3
a omega-6 mastných kyselin od 1:1 až po 1:4
DHA / EPA. Naneštěstí strava často obsahuje
nezdravé hladiny omega-6 mastných kyselin,
které získáváme ze smažených jídel, rostlinných
olejů, falešných výrobků z másla, živočišného
tuku ze zvířat krmených obilím a z dalších
zpracovaných a předpřipravených potravin.
Navíc je náš jídelníček často chudý na konzumaci
ryb a omega-3 mastných kyselin, čímž vzniká
nezdravý poměr omega-6 / omega-3 (až 30:1)!
Klíčem k opětovnému získání zdravého poměru
DHA / EPA je zvýšená konzumace omega-3
a snížení příjmu omega-6 mastných kyselin.
Forever Arctic Sea® jsme vylepšili nejen zvýšením
celkového množství omega-3 mastných kyselin,
které přijímáte v každé porci, ale zvýšili jsme
i množství DHA v jedné dávce.

DHA omega-3 mastné kyseliny se přirozeně
nacházejí v těle, nejvíce v mozku, očích
a srdci. Tak jako je vápník nezbytný pro stavbu
silných kostí, DHA zajišťuje, že se budou buňky
mozku, sítnice, srdce a jiných částí nervového
systému správně vyvíjet a fungovat během všech
období života. Navíc příjem DHA byl spojen se
sníženým rizikem psychického úpadku spojeného
se stárnutím. Žádná jiná mastná kyselina takovou
souvislost nevykázala.

Ú D A J E

O

OBSAH:
120 kapslí
DÁVKOVÁNÍ:
Užívejte 2 kapsle spolu s jídlem třikrát denně
jako doplněk stravy.

D O P L Ň K U

Dávka: 6 kapslí
Množství na dávku
kalorie

% DDD
24 kcal

kalorie z tuku

18 kcal

celkový tuk

1g

Omega-3 mastné kyseliny:

2 %*

1305 mg

†

EPA (eikosapentaenová kyselina) 600 mg

†

DHA (dokosahexaenová kyselina) 600 mg

†

kyselina olejová (z olivového oleje)

300 mg

†

* % DDD (doporučené denní dávky) jsou založena na
dietě 2 000 kcal.
† DDD nebyla stanovena

SLOŽENÍ:
přírodní rybí olej, kalmarový olej, želatina,
olivový olej, glycerol, purifikovaná voda, přírodní
citronový olej, přírodní limetkový olej a D-alfatokoferol.
Obsahuje ryby: ančovičky, losos, treska.

• vlastní poměr omega-3 pro napodobení
stravy bohaté na mořské plody
• přírodní citrusová příchuť pro
příjemnou vůni a minimální rybí
příchuť
• přátelský k oceánu a zodpovědný ke
zdrojům
• čistý zdroj EPA a DHA
PRODUKT #376EU

Představené výrobky obsahují vitaminy a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě, a tím pomáhají posilovat zdraví. Jejich účelem není diagnostikovat, zmírňovat, léčit,
uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem.
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