vEO Mega™

Complex omega cu uleiuri esenţiale

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
vEO MegaTM este o formulă revoluționară care combină
uleiuri esențiale CPTGTM cu acizi grași omega extrași din
plante și alge. Oferă o gamă largă de acizi grași esențiali,
printre care ALA, DHA și GLA, din surse vegetale. vEO Mega
conține un extract de carotenoide din microalge reprezentat
de astaxantina pură și alte carotenoide. Mai include și
vitamina E și D și conține uleiuri esențiale de cuișoare,
tămâie, cimbru, chimion, portocală sălbatică, mentă,
ghimbir, chimen și mușețel german.

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.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Ingrediente: ulei de in (Linum usitatissimum)
(sămânță), hipromeloză, ulei de alge, ulei de Sacha
inchi (Plukenetia volubilis) (sămânță), dioxid de silicon,
ulei de limba-mielului (Borago officinalis L) (sămânță),
d-alfa-tocoferol, ulei de merișor (Vaccinium
macrocarpon) (sămânță), ulei de struguri (Vitis vinifera)
(sămânță), ulei de rodie (Punica granatum) (sămânță),
ulei de dovleac (Cucurbita pepo) (sămânță), ulei de
cuișoare, ulei de soia, ulei de tămâie, oleorășină de
tomate, ulei de cimbru, ulei de floarea soarelui cu
conținut ridicat de acid oleic, ulei de chimion, ulei de
mentă, ulei de portocală sălbatică, ulei de șofran, ulei
de Ghimbir, oleorășină de astaxantină, ulei de chimen,
maltodextrină, ulei de porumb, luteină, ulei de măsline,
ulei de mușețel german, zeaxantină, extract de
rozmarin, etilceluloză, toxoferoli micști, lipide din alge,
carotenoide mixte, trigliceride cu lanț mediu, palmitat
de ascorbil, vitamina D2

Indicații de utilizare: Adulții pot consuma 4 capsule moi pe
zi, în timpul meselor.
Depozitare: Razele solare și alte surse de lumină pot oxida
carotenoidele, dacă nu se depozitează într-un mediu ferit de
lumină, răcoros și uscat.

PRECAUŢII
A nu se utiliza dacă sigiliul de siguranță este rupt sau
absent. A se păstra la loc întunecat, uscat și răcoros.

BENEFICII PRIMARE
• Acesta oferă o gamă variată de acizi grași esențiali
ce includ ALA, DHA și GLA, din surse vegetale.
• Include un extract de astaxantină pură din
carotenoide cu microalge și alte carotenoide.
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