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Uleiul din ficat de cod este o sursa buna de acizi grasi polinesaturati Omega-3,DHA (acid docosahexaenoic) si EPA (acid eicosapentaenoic),
care s-a dovedit ca joaca un rol important in: evitarea bolilor de inima si a aritmiilor, imbunatatirea circulatiei cardiovasculare; normalizarea
nivelelor trigliceridelor, hipertensiunii si colesterolului; mentinerea sanatatii articulatiilor, avand efecte antiinflamatoare si de reducere a
simptomelor de amorteala de dimineata si durere a incheieturilor, starea de bine a creierului, combaterea depresiei, ADHD etc. buna functionare
a organismului si cresterea imunitatii si a vitalitatii.

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret:
Pre?ul de vânzare: 44,70 lei
Reducere:

Pune o întrebare despre acest produs
Producator: Lysi

Descriere
ULEI DIN FICAT DE COD NATURAL, LYSI ULEI DE PESTE GUSTOS
Pur Natural Traditional
Uleiul din ficat de cod Lysi este un produs obtinut din materie prima de cea mai buna calitate, din apele Atlanticului de Nord, pelucrat cu
tehnologii de ultima ora,
si are o actiune benefica pentru copii, adulti si varstnici.
Este o sursa ideala de vitamine D si A, care sunt foarte necesare pentru a asigura dezvoltarea normala a oaselor si a dintilor, precum si pentru
sanatatea ochilor, cumuland efectele benefice ale acestor vitamine cu ale acizilor grasi Omega-3. Vitamina D, supranumita si vitamina
'antirahitica' aduce un plus de imunitate.
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Administrarea uleiului de peste la copii, din primul an de viata ajuta la dezvoltarea creierului, a retinei si, cel mai important, ajuta la dezvoltarea
functiei cognitive (se spune ca Uleiul de peste face copilul destept), usureaza eruptia dintilor si formarea sanatoasa a oaselor, imbunatateste
vederea, favorizand o dezvoltare armonioasa, viguroasa a intregului organism.
Uleiul din ficat de cod Lysi cu aroma de lamaie, precum si cel natural au un gust bun, fiind usor de administrat copiilor mici.
S-a demonstrat pe un lot de adulti ca o cantitate suficienta de vitamina D asigura un metabolism normal al calciului, chiar si atunci cand aportul
de calciu este mai mic de 800mg/zi; insa, consumand mai mult de 1200mg/zi, fara aport de vitamina D nu se obtine nivelul normal de calciu
necesar pentru sanatatea oaselor. De aceea, Uleiul din ficat de cod, datorita continutului de vitamina D are efecte benefice in evitarea
osteoporozei.
Uleiul din ficat de cod este o sursa buna de acizi grasi polinesaturati Omega-3,DHA (acid docosahexaenoic) si EPA (acid eicosapentaenoic),
care s-a dovedit ca joaca un rol important in:
evitarea bolilor de inima si a aritmiilor, imbunatatirea circulatiei cardiovasculare;
normalizarea nivelelor trigliceridelor, hipertensiunii si colesterolului;
mentinerea sanatatii articulatiilor, avand efecte antiinflamatoare si de reducere a simptomelor de amorteala de dimineata
si durere a incheieturilor,
starea de bine a creierului, combaterea depresiei, ADHD etc.
buna functionare a organismului si cresterea imunitatii si a vitalitatii.

Acizii grasi Omega-3 sunt foarte importanti pentru oamenii de toate varstele, dar in mod special pentru copii si seniori.
Cercetarile efectuate de specialisti au stabilit ca organismul uman are o mare nevoie de acizi grasi Omega-3, care se regasesc in cca 60% din
lipidele din creier, in retina, precum si in membranele tuturor celulelor, pe care le mentin flexibile si permeabile. Omega-3 DHA si EPA nu pot fi
produsi de organismul uman, de aceea trebuie suplimentati prin dieta sau prin suplimente alimentare de buna calitate, precum Omega-3 Lysi.
Puritatea, gustul bun, cantitatile generoase si eficienta sunt caracteristicile de aur ale produselor Lysi.
Alte beneficii ale acizilor grasi Omega-3: vezi informatiile de la Omega-3 Lysi, ideal pentru cei ce folosesc Uleiul din ficat de cod Lysi si vor sa
mareasca aportul de acizi grasi Omega-3.
Uleiul din ficat de cod Lysi cu aroma de lamaie are un gust excelent si este binefacator pentru starea de sanatate, in general fiind considerat un
factor de crestere a imunitatii, de evitarea a bolilor si metinere a sanatatii.
Islandezii au la indemana produse Lysi in mod traditional si, in cazul in care apar semne de boala, primul sfat este: 'Take some Lysi!' - Ia ulei de
peste Lysi.
O terapie traditionala, naturala, indelung verificata.
ULEI DIN FICAT DE COD NATURAL, Lysi, 240 ml
Categoria: SUPLIMENT ALIMENTAR
Compozitie: ULEI DIN FICAT DE COD LYSI, NATURAL: 240 ml
Ulei din ficat de cod, Vitamina E (tocoferoli naturali)
Informatii nutritionale/10ml
Energie 340 kJ
Proteine 0 g
Carboidrati 0 g
Grasimi 9,2 g
Compozitie tipica grasimi:
Acizi grasi saturati 1,6 g
Acizi mononesaturati 4,6 g
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Acizi polinesaturati 3,0 g
Acizi grasi Omega-3:
- EPA 0,7 g
- DHA 0,9 g
Vitamina A 460 micrograme
Vitamina D 9,2 micrograme
Vitamina E 9,2 mg
Doza recomandata:
Copii pana la 12 luni: 2-4 picaturi pe zi;
Copii pana la 10 ani: 1 lingurita(5ml)/ zi;
Copii peste 10 ani: 1 lingura(10ml)/ zi
Adulti: 1 lingura(10ml)/ zi
De retinut: Omega-3 are efect de fluidizare a sângelui, ceea ce e important pentru femeile insarcinate, cele care alapteaza si persoanele care
urmeaza o medicatie pentru subtierea sangelui.
Doza se poate imparti in portii, se poate administra inainte sau dupa masa.
ULEI DIN FICAT DE COD natural, Lysi - DESCOPERITI SECRETUL VITALITATII SI LONGEVITATII CU ULEIURILE DE PESTE ISLANDEZ
LYSI
PENTRU CREIER, INIMA SI OASE SANATOASE!
Produsul este un supliment alimentar. Consumul de suplimente alimentare nu substituie o dieta adecvata. A nu se depasi doza zilnica
recomandata. Cand se pastreaza la frigider Uleiul lichid poate deveni opalescent, ceea ce nu afecteaza calitatea produsului. A nu se depasi
doza zilnica recomandata. Pastrati cutia inchisa, la loc uscat, ferit de lumina soarelui. Pastrati la frigider dupa deschidere; stergeti cu grija gatul
sticlei dupa utilizare. A nu se lasa la indemana copiilor.

Reviews
Nu exist? comentarii pentru acest produs.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

