
NNKT V 3, 6, 946SPIS TREśCI PRODUKTY 
(dawkowanie/czas kuracji)

  Pełne Spektrum Omega 
Łosoś Alaskański

120 KAPSUŁEK

SUPLEMENT DIETY

NIE ZAWIERA CUKRU, SOLI I SKROBI

Czysty olej z dzikiego łososia alaskańskiego
Zawiera olej z łososia Nerka i witaminę D

Sposób użycia: osoby dorosłe jedna (1) 
kapsułka dziennie, najlepiej zażywać w trakcie 
posiłku lub stosować według wskazań lekarza. 
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia 
porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być sto-
sowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby 
zażywające leki lub chore powinny przed za-
życiem preparatu skonsultować się z lekarzem.
Kapsułki żelowe Pełne Spektrum Omega firmy Solgar są 
wytwarzane z najwyższą starannością z dzikiego łososia 
alaskańskiego poławianego w czystych wodach laski. 
Kapsułki są poddawane procesowi oczyszczania. Proces 
ten zapewnia całkowite usunięcie metali ciężkich, w tym 
rtęci, polichlorowanych bifenyli oraz innych zanieczyszczeń 
środowiskowych przy jednoczesnym zachowaniu optymal-
nej struktury i  siły działania oleju. Proporcje kwasu eiko-
zapentaenowego, dokozaheksaenowego i innych kwasów 
tłuszczowych w kapsułkach firmy Solgar odzwierciedlają 
te spotykane w świeżym dzikim łososiu alaskańskim.
* % realizacji dziennego zalecanego spożycia

 naturalne źródło trójglicerydów

Preparat Pełne Spektrum Omega  
irmy Solgar® nie zawiera: glutenu, 

pszenicy, drożdży, produktów mlecznych, 
sztucznych substancji słodzących, konserwu-
jących, zapachowych lub barwiących.

Skład
Jedna (1) kapsułka zawiera:  %DZS*
Olej z dzikiego łososia alaskańskiego ...1200 mg
 w tym:
 ącznie kwasy tłuszczowe omega-3† .... 250 mg
  P  (kwas eikozapentaenowy) ............101 mg
  D  (kwas dokozaheksaenowy)........... 90 mg
  DP  (kwas dokozapentaenowy)......... 20,5 mg
  Inne kwasy tłuszczowe omega-3 ........ 38,5 mg
 ącznie kwasy tłuszczowe omega-5 .....0,95 mg
 ącznie kwasy tłuszczowe omega-6 ....... 24 mg
 ącznie kwasy tłuszczowe omega-7 ....... 96 mg
 ącznie kwasy tłuszczowe omega-9 ......192 mg

staksantyna .......................................... 10 g
Witamina D3 (100 I , cholekalcyferol) .... 2,5 g 50
Otoczka kapsułki żelowej: żelatyna zwierzęca, 
glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego  
i oleju kokosowego)
Przeciwutleniacz: Mieszanina tokoferoli, Wyciąg 
z rozmarynu, Olejek z szałwii muszkatołowej, 
Olejek tymiankowy

Warunki przechowywania: Przecho-
wywać w suchym i nie nasłonecznionym 
miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, 
w temperaturze pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać 
w sposób niedostępny dla małych 
dzieci.

Prosimy nie zażywać jeżeli zewnętrzna fo-
lia została usunięta lub uszkodzona w inny 
sposób, umożliwiający otwarcie produktu 
przed zakupem. 
Solgar® jest zarejestrowanym znakiem towaro-
wym Solgar.
Wyprodukowano z największą  
starannością w USA. Producent:  
SOLGAR Inc., Leonia, N.J.
Dystrybutor w Polsce:  
SOLGAR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa
www.solgar.pl              SXPLB30689 00A

Najlepiej spożyć przed końcem: podano na szyjce butelki 
w postaci: miesiąc rok (MM RR)
Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

DZIKA ALASKA

ZDEFINIOWANE PRZEZ NATURĘ

OMEGA
PEŁNE SPEKTRUM

100% Łososia 
alaskańskiego
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