
 

 

Obj. číslo:  150081 

Obsah: 60 kapslí 

30 denních dávek 

Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz  

Denní dávka (2 kapsle) obsahuje:  
% 

DDD 

Olej z řas 2 000 mg * 

   obsahuje omega 3 mastné kyseliny:  

       kyselina eikosapentaenová (EPA)  800 mg * 

       kyselina dokosahexaenová (DHA)  400 mg * 

Vitamin E  40 mg 333 

Neobsahuje lepek ani laktózu, vhodné pro diabetiky 

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   

Cosmoterra - Produkty pro srdce, krevní oběh a cévy 

OMEGA 3 PLUS VEGAN 

Kapsle pro srdce, krevní oběh a klouby  

Doplněk stravy s EPA a DHA z mikro řas 
a s přírodním vitaminem E 

Kapsle OMEGA PLUS VEGAN 

přispívají 

k normální funkci srdce a krevního oběhu 

Nenasycené mastné kyseliny jsou důležitými struk-
turálními součástmi buněčných membrán srdečního 
svalu a cév. Čím vyšší je jejich obsah v buněčných 
membránách, tím pružnější je struktura tkáně srdce  
a cév. Dále přispívají k lepší fluiditě (tekutosti) krve 
a k zachování normální hladiny cholesterolu, a sni-
žují tak zátěž srdce a krevního oběhu. Vysoce nena-
sycené mastné kyseliny eikosapentaenová (EPA) a 
dokosahexaenová (DHA) tak přispívají k normální 
funkci srdce.  

k udržení pružných kloubů 

Buňky tkání šlach, vazů a kloubů jsou zvláště při 
chronickém mechanickém namáhání vystaveny 
vlivu takzvaných radikálů a peroxidů. Radikály  
a peroxidy představují biologické zápalné jiskry, 
které urychlují zánik buněk a ztěžují regenerační 
procesy. Tyto negativní procesy se v biologii ozna-
čují jako oxidační stres. Přírodní vitamin E přispívá 
k ochraně buněk před oxidačním stresem. 

k normální funkci mozku 

Nenasycené mastné kyseliny jsou základní stavební 
složkou našeho mozku a nervového systému. Čím 
více jsou tyto nervové stavební materiály nenasyce-
né, tím pružnější a pružnější je náš nervový systém 
vybaven. DHA patří mezi vysoce nenasycené mastné 
kyseliny, a proto přispívá k normálnímu fungování 
naší kognitivní výkonnosti. 

Doporučené denní dávkování: 

Užívejte 2 kapsle během dne s jídlem.  

Mastné kyseliny omega-3 se z mořských řas získáva-
jí ve speciálních věžích, které jsou šetrné k přírodě. 
Při tomto procesu vzniká nízké množství škodlivin. 
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