Doporučené dávkování: 1–3 čajové lžičky (5–15 ml)
za den. Pravidelné a dlouhodobé užívání příznivě ovlivní
celkový efekt přípravku. Před použitím dobře protřepejte.
Zcela bez chemické stabilizace

Bez lepku

HACCP

Bez laktózy

Obsah balení: 120 ml

Výrobce: O.K.G.,s.r.o., Hybešova 42,
602 00 Brno, CZ
Výrobek jsou oprávněni nabízet pouze nezávislí
partneři O.K.G., s.r.o. Vyrobeno v České republice.
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Číslo šarže:

Složení na 100 ml: upravený rybí olej 4 g (deodorizovaný olej s vysokým
obsahem omega-3 mastných kyselin – EPA 480 mg, DHA 550mg), rýžový
olej 3 g, pupalka dvouletá olej ze semen 1 g, brutnák lékařský olej ze semen 1 g, di- a monoglyceridy vyšších mastných kyselin 0,5 g, rostlinné
steroly 0,6 g (tj. 6 g/100 ml), vitamín E 50 mg (odpovídá 416 % RVH*),
pomerančový olej (aromata), koenzym Q10 60 mg, lykopen 10 mg, vitamín A 722 μg (odpovídá 90 % RVH*), vitamín D3 5 μg (odpovídá 100 %
RVH) v denní dávce 10 ml přípravku. RVH*: referenční výživová hodnota

Doplněk stravy s přidanými
rostlinnými steroly
k podpoře srdce a cév

Upozornění: Výrobek je určen pro osoby, které si přejí
snížit hladinu cholesterolu v krvi. Spotřeba obsažených
rostlinných sterolů by neměla překročit 3 g za den. Při
užívání léku na snížení hladiny cholesterolu se doporučuje
oznámit konzumaci přípravku svému lékaři. Výrobek nenahrazuje pestrou stravu včetně pravidelné konzumace ovoce
a zeleniny. Není určeno pro děti do 5 let. Těhotné a kojící ženy
pouze po konzultaci s lékařem. Ukládejte mimo dosah dětí.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Skladujte v temnu při
teplotě do 25 °C. Nevystavujte přímému slunci. Šarže testována v akreditované laboratoři na mikrobiologickou
nezávadnost a nepřítomnost těžkých kovu.

Minimální trvanlivost do:

OK Omega-3 Complete – směs upravených olejů živočišného a rostlinného původu pro podporu srdce a cév, doplněná dalšími biologicky aktivními látkami. Obsažené mononenasycené mastné kyseliny EPA a DHA
přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi a k normální
činnosti srdce. Kyselina dokosahexenová podporuje činnost mozku
a pomáhá udržovat normální činnost zraku. Rostlinné steroly přispívají
k udržování normální hladiny cholesterolu v krvi (při denní dávce 15 ml
přípravku). Vitamin E pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem,
vitamin D podporuje činnost svalů. Pupalka ovlivňuje celou řadu metabolických funkcí.

