
Nový a vylepšený Forever Arctic Sea® teraz 
obsahuje patentovanú zmes oleja z kalmarov 
bohatého na DHA, ultračistého omega-3 rybieho 
oleja a olivového oleja bohatého na kyselinu 
olejovú. Táto unikátna zmes je jedinečná pre 
Forever Living a poskytuje nielen o 33 % viac 
DHA denne, ale tvorí aj dokonalú rovnováhu 
DHA  a EPA pre optimálne zdravie a pohodu.

Kritická rovnováha omega-3 a omega-6 
mastných kyselín

Keď ide o omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, 
rovnováha je veľmi dôležitá, čo mnohí úplne 
nechápu. V priebehu histórie nutrične vyvážená 
strava obsahovala zdravý pomer omega-3 a 
omega-6 mastných kyselín od 1:1 až po 1:4 
DHA:EPA. Nanešťastie, strava často obsahuje 
nezdravé hladiny omega-6 mastných kyselín, 
ktoré získavame z vyprážaných jedál, rastlinných 
olejov, falošných výrobkov z masla, živočíšneho 
tuku zo zvierat kŕmených obilím a z ďalších 
spracovaných a predpripravených potravín. 
Navyše, strava je často chudobná na konzumáciu 
rýb a omega-3 mastných kyselín, čím tvorí 
nezdravý pomer omega-6: omega-3, až 30:1! 
Kľúčom k opätovnému získaniu zdravého pomeru 
DHA:EPA je zvýšená konzumácia omega-3 a 
zníženie príjmu omega-6 mastných kyselín.

Forever Arctic Sea® sme vylepšili nielen zvýšením 
celkového množstva omega-3 mastných kyselín, 
ktoré prijímate v každej k porcii, no zvýšili sme 
aj množstvo DHA v jednej dávke.

DHA omega-3 mastné kyseliny sa prirodzene 
nachádzajú v tele, najviac v mozgu, očiach a 
srdci. Tak ako je vápnik nevyhnutný na stavbu 
silných kostí, DHA zaisťuje, že sa budú bunky 
mozgu, sietnice, srdca a iných častí nervového 
systému správne vyvíjať a fungovať počas 
všetkých období života. Navyše, príjem DHA 
bol spojený so zníženým rizikom psychického 
úpadku spojeného so starnutím. Žiadna iná 
mastná kyselina takúto súvislosť nevykázala.

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 6 kapsúl
Množstvo na dávku                                     % ODD
kalórie                                                24 kcal

 kalórie z tuku                                   18 kcal 

celkový tuk                                           1 g         2%*

Omega-3 mastné kyseliny:               1305 mg       †

 EPA (eikozapentaénová kyselina) 600 mg       †

 DHA (dokozahexaénová kyselina) 600 mg       †

kyselina olejová (z olivového oleja)      300 mg       †

* % ODD (odporúčanej dennej dávky)  sú založené na 
diéte2 000 kcal.
† ODD nebola stanovená

ZLOŽENIE:
prírodný rybí olej, kalmarový olej, želatína, 
olivový olej, glycerol, purifikovaná voda, 
prírodný citrónový olej, prírodný limetkový olej 
a D-alfa-tokoferol.
Obsahuje ryby: ančovičky, losos, tresku.

OBSAH:
120 kapsúl

DÁVKOVANIE:
Užite 2 kapsuly spolu s jedlom trikrát denne ako 
výživový doplnok.

Forever Arctic Sea®

•	vlastný	pomer	omega-3	pre	
napodobnenie stravy bohatej na morské 
plody

•	prírodná	citrusová	príchuť	pre	príjemnú	
vôňu a minimálnu rybiu príchuť

•	priateľský	k	oceánu	a	zodpovedný	k	
zdrojom

•	čistý	zdroj	EPA	a	DHA

Výživa

PRODUKT #376EU

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, 
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Super omega-3 prírodné oleje z rýb a kalmarov s olivovým olejom


