Fröolja från
svartvinbär

Fröolja från
havtorn
Rosmarin
Rosenrot

fiskolja

OMEGA-6
Linolsyra(LA)
Gamma-linolensyra (GLA)
Heneikosapentaensyra

Alla fettsyror!
Unik Super Food-blandning bestående av svarta vinbär, havtorn och
fiskolja. Du får alla viktiga fettsyror och antioxidanter i ett balanserat
förhållande.Arctic Oils består av viktiga fettsyror, av deras förstadier
samt av rosenrot och rosmarin, vilka förhöjer fettsyrornas verkan.
Vi består till ungefär 22 % av fett
Hjärnan behöver ständigt fett, då hjärnmassan består till 60 % av fett. Vi har 1016
celler och de förnyas i rasande takt. Cellernas yta byggs upp av fett. Varje sekund
bildas över 5 000 000 nya röda celler. I vår kropp pågår en cirkulation av fettsyror.
För denna cirkulation behövs tiotals olika fettsyror, deras förstadier och andra
näringsämnen.

Fettsyrorna verkar
När doktor Hugh Sinclair från universitetet i Oxford år 1956 publicerade resultaten från sina
undersökningar i den eminenta tidningen Lancet, och berättade att fettsyrorna hade förhindrande verkan på hjärtsjukdomar, blev han avskedad. På den tiden var hans påstående
någonting som ingen tidigare hade hört talas om. I dagens läge hör fettsyrorna till de mest
undersökta näringsämnena. Undersökningar har visat att de har en omfattande och
betydande verkan på hälsan.

OMEGA-9
Oljesyra (OA)

OMEGA-3
Eikosapentaensyra (EPA)
Dokosahexaensyra (DHA)
Alfa-linolensyra (ALA)
Eikosatetraensyra (ETA)
Stearidonsyra (SDA)
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FISKOLJA OCH FRÖOLJOR FRÅN BÄR

NATURLIGT

VILD NÄRING

Kosttillskott / 100 stk / 75 g

Ingredienser
Rekommenderad
daglig dos 2 kapslar
med vatten innehåller:
Fiskolja
Fröolja från
svartvinbär
Fröolja
från havtorn

822 mg
100 mg
50 mg

Omega-3 -fettsyror
Eikosapentaensyra (EPA)
Docosahexsaensyra (DHA)

264 mg
178 mg

Fiskoljekoncentrat, gelatin (kapselskalet),
fuktighetsbevarande medel (glycerol), fröolja
från svartvinbär, fröolja från havtorn, stabiliseringsmedel (kiseldioxid), rosmarinextrakt,
rosenrotextrakt, naturlig citronarom,
färgämne (sockerkulör).
Den rekommenderade dagliga dosen för inte
överskridas. Kosttillskott bör inte användas som
ett alternativ till en varierad kost. Produkten skall
förvaras utom räckhåll för små barn. Förvaras kallt.

Tillverkad för
Arctic Nutrition Oy
Kauppakulma
49400 Fredrikshamn
FINLAND
www.arcticnutrition.com

DIREKT FRÅN NATUREN
Vid tillverkning av produkter använder
vi råvaror – olika bär och frukter –
som ursprungligen växer i naturen.

ENDAST DET VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast
råvaror som är rika på näringsämnen.

HÖG TEKNOLOGI
Råvarorna hanteras utan upphettning, för att
näringsämnena skall bibehålla sin livskraft.

AV BÄSTA KVALITET
Vi tillverkar våra produkter enligt de
internationella GMP- och ISO- kvalitetskraven.
Dessa standarder säkerställer en hög
kvalitet och säkerhet för produkterna.

