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xEO Mega™

Supliment alimentar cu ulei de pește,  
Plante, vitamine și astaxantină

DESCRIEREA PRODUSULUI 
 xEO Mega este o formulă revoluționară care îmbină uleiuri 
esențiale CPTG cu uleiuri omega-3 și carotenoide naturale 
de origine marină și extrase din plante.  Conține EPA și 
DHA, care contribuie la funcționarea normală a inimii. 
xEO Mega asigură un spectru complet de carotenoide și 
vitamine 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
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.

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

Ingrediente: Ulei de pește, agent de gelificare (amidon 
din porumb modificat), ulei de iarba șarpelui (Echium 
plantagineum) (sămânță), stabilizator (glicerină, sirop de 
maltitol), apă, agent de îngroșare (caragenan), extract 
de rodie (Punica granatum L) (sămânță), antioxidant 
(extract bogat în tocoferoli), ulei de soia, ulei esențial de 
cuișoare (Eugenia caryophyllata) (mugure), ulei esențial 
de tămâie (Boswellia carterii) (rășină), extract din fruct 
de tomate (Lycopersicon esculentum), ulei de floarea 
soarelui, ulei esențial de cimbru (Thymus vulgaris) 
(floare/frunză/tulpină), ulei esențial de portocală 
sălbatică (Citrus sinensis) (coajă), ulei esențial de 
chimion (Cuminum cyminum) (sămânță), Ulei esențial 
de mentă (Mentha piperita) (floare/frunză/tulpină), ulei 
esențial de ghimbir (Zingiber Officinale) (rădăcină), ulei 
esențial de chimen (Carum carvi) (sămânță), oleorășină 
de astaxantină (Haematococcus pluvialis), ulei de 
măsline, luteină, cărăuș (ulei de porumb), zeaxantină, 
betacaroten, ulei esențial de mușețel german 
(Matricaria chamomilla) (floare/frunză/tulpină), 
antioxidant (extract de rozmarin (frunză)), colecalciferol 
(vitamina D), aromă naturală de lămâie.

BENEFICII PRIMARE

• Asigură un spectru complet de carotenoide.

• Conține uleiuri esențiale de Cuișoare, Tămâie, 
Cimbru, Chimion, Portocală sălbatică, Mentă, 
Ghimbir, Chimen și Mușețel german.
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Alergeni: Vezi ingredientele scrise cu caractere aldine.


