
NNKT V 3, 6, 945SPIS TREśCI PRODUKTY 
(dawkowanie/czas kuracji)

  Omega 3-6-9
z ryb, siemienia lnianego i ogórecznika

Warunki przechowywania: Prze-
chowywać w suchym i nie nasłonecznio-
nym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wil-
goc i,  w  t empe ra t u r ze  poko jowe j 
(15°-30° C).
Preparat należy przechowywać 
w sposób niedostępny dla małych 
dzieci.
Prosimy nie zażywać jeżeli zewnętrzna 
folia została usunięta lub uszkodzona 
w  inny sposób, umożliwiający otwarcie 
produktu przed zakupem.
 

Solgar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
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                   SXPLB52252 03B

60 KAPSUŁEK

SUPLEMENT DIETY

OMEGA
3-6-9

NIE ZAWIERA CUKRU, SOLI I SKROBI

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

Sposób użycia: osoby dorosłe trzy (3) 
kapsułki dziennie, najlepiej zażywać 
w  trakcie posiłku lub stosować według 
wskazań lekarza. Nie należy przekra-
czać zalecanej do spożycia porcji w cią-
gu dnia. Produkt nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby 
zażywające leki lub chore, powinny przed 
zażyciem preparatu skonsultować się z leka-
rzem.

 Omega 3  wielonienasycone kwasy tłuszczowe w postaci  
   estrów etylowych

Nie zawiera: glutenu, pszenicy, drożdży, 
produktów mlecznych, sztucznych substancji 
konserwujących lub aromatycznych.

Skład
rzy (3) kapsułki zawierają:  

Olej rybi (z sardeli, makreli  
i sardynek) ............................. 1300 mg
Olej z siemienia lnianego ......... 1300 mg
Olej z ogórecznika .................. 1300 mg
Zawierają:
Kwasy tłuszczowe Omega 3
  Kwas alfa linolenowy ............... 585 mg
  Kwas eikozapentaenowy ( P )†... 344 mg
  Kwas dokozaheksaenowy (D )†..221 mg
Kwasy tłuszczowe Omega 6
  Kwas linolowy ......................... 598 mg
  Kwas gamma linolenowy.......... 247 mg
Kwasy tłuszczowe Omega 9
  Kwas oleinowy......................... 325 mg
Otoczka kapsułki (żelatyna, glicerol)
Mieszanka tokoferoli

Z RYB, SIEMIENIA LNIANEGO  
I OGÓRECZNIKA


