
Eskimo Extra 90C
Circulatie en cholesterol Emotioneel evenwicht

Productbeschrijving

Eskimo Extra is een stabiele visolie met zeer hoge concentraties aan EPA en DHA. Deze essentiële
vetzuren zijn aanwezig in de vorm waarin ze natuurlijk voorkomen: als triglyceriden. Wetenschappelijke
studies tonen aan dat stabiele en zuivere visolie rijk aan omega 3-vetzuren helpt om een gezonde
doorstroming te optimaliseren; eveneens het vermogen bevordert om zich kalm te houden op momenten
van spanning; het immuunsysteem van het lichaam versterkt en huid, gewrichten en darmen onderhoudt. 

Ingrediënten

INGREDIENTEN PER CAPSULE

Natuurlijk visolieconcentraat (triglyceridevorm 1 g

Natuurlijk gemengde tocoferolen 5 mg

Hulpstoffen: gelatine, glycerine, limoenolie, rozemarijn, titaniumoxide,

chlorofyl, lecithine en ascorbylpalmitaat

Nutritionele informatie per capsule:

EPA (eicosapentaeenzuur) 300 mg

DHA (docosahexaeenzuur) 200 mg

Vit. E 3 mg 25%*

*%A.D.H. = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Verpakking

90 capsules

Gebruik

1 tot 2 capsules per dag of zoals aanbevolen. Tijdens de maaltijden.

Voorzorg

De omega 3-vetzuren hebben een invloed op de bloedplaatjesaggregatie en kunnen dus de bloedingstijd verlengen. Het aanvullen
van een tekort aan omega 3-vetzuren is echter wel aangewezen.

Metagenics Europe | info@metagenics.eu | +32(0)59/80.58.24 | www.metagenics.eu    Opgemaakt op 09/03/2012    Eskimo Extra 90C    4519

De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
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