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• DHA contribuie la menținerea vederii normale.*

• DHA contribuie la menținerea unei funcționări 
normale a creierului.*

• EPA și DHA contribuie la funcționarea normală a 
inimii.* 

• Oferă 1.300 mg de lipide marine pure, concentrate, 
filtrate din punct de vedere molecular și complet 
dezodorizate cu 900 mg de DHA și 400 mg de EPA 
pe porție zilnică.

• Formulat cu ulei esențial CPTG™ Certified Pure 
Tested Grade (Grad Testat Pur Certificat) de 
portocală sălbatică.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
dōTERRA IQ MegaTM își preia gustul de pește din uleiul de 
pește și adaugă aroma proaspătă de portocală a uleiului 
esențial portocală sălbatică CPTG™ în acest supliment ce 
conține omega 3, cu un gust excelent și ușor de înghițit, 
oferind 1.300 mg de acizi grași omega 3 concentrați pentru 
fiecare porție. IQ Mega este formulat pentru a fi utilizat 
zilnic de copii și adulți, împreună cu tablete masticabile 
dōTERRA a2z Chewable™. 

UTILIZĂRI
• Deși reprezintă o completare benefică pentru rutina  

ta, suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască  
o alimentație diversificată și echilibrată și un stil de  
viață sănătos.

• A se citi toate enunțurile de atenționare și avertizare 
înainte de utilizare.

• A nu se depăși porția recomandată.

INDICAŢII DE UTILIZARE 
Poți lua 1 lingură în fiecare zi. A se feri de sursele de căldură 
și lumină directă. După deschidere, a se păstra la rece și a 
se consuma în decurs de 100 de zile. Produsul își poate 
schimba aspectul atunci când este păstrat la rece. Flaconul 
trebuie închis ermetic pentru a-și păstra prospețimea. 

PRECAUŢII 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se depăși doza 
zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu trebuie să 
înlocuiască o alimentație diversificată și echilibrată și un 
mod de viață sănătos. Femeile gravide sau care alăptează 
și persoanele care suferă de afecțiuni medicale cunoscute 
ar trebui să consulte un medic înainte de utilizare.

Alergeni: Vezi ingredientele scrise cu caractere aldine.

IQ Mega™ 

Supliment alimentar cu acizi grași omega-3 și ulei 
de portocală (coajă)

Ingrediente: Ulei de pește, Aromă: (ulei de portocală 
sălbatică (Citrus sinensis) (coajă)), antioxidanți 
(extract de rozmarin, extract bogat în tocoferol (E306), 
lecitină din floarea soarelui (E322), palmitat de 
ascorbil (E304i)).

*Aceste mențiuni de sănătate sunt încă în curs de decizie din partea UE și a EFSA.


