OMEGACTIVE
)(omega 3 & 6 & 7 & 9
تامین کننده غذائی سلول ها و
محافظت در برابر خطرات ناشی
از رادیکال های آزاد

مکمل غذایی به شکل کپسولهای  100%گیاهی
در بسته بندی های  45عددی و  120عددی

اثرات اصلی مواد مؤثر وفعال :

OMEGACTIVE
)(omega 3 & 6 & 7 & 9
موارد مصرف :
یک مکمل غذایی  % 100گیاهی حاوی اسیدهای چرب )(Monounsaturated
(امگا  7و امگا  ) 9و اسیدهای چرب )  ( )Polyunsaturatedامگا  3و امگا ) 6
به صورت کپسول های نرم  VEGICAPSمی باشد که در تامین رژیم غذایی
متعادل  ،حفاظت سلول های بدن در برابر عملکرد مخرب رادیکال های آزاد و
تامین اسید های چرب مورد نیاز اعضای بدن خصوص ًا پوست و قلب و عروق
اهمیت فراوانی دارد.

 ( Flaxseed Oil )1منبع امگا  3و امگا  : ) 6این ماده موجب بهبود یک پارچگی
غشاء و رطوبت رسانی به سلول های پوست  ،تنظیم متابولیسم چربی ها و تری
گلیسرید های خونی شده و با تأثیر بر متابولیسم پروستاگالندین ها باعث
کاهش پالکت های مولد تصلب شرائین ( آرتروسکلروز ) در دیواره رگ ها ی
خونی می گردد.
 ( Evening Primrose Seed Oil )2منبع امگا  : ) 6حاوی مواد مؤثر جهت درمان
اگزماوکورک است و ضمن ًا می تواند موجب کاهش شدت عالئم سندروم پیش
از قاعدگی  ،تنظیم سطح چربی و کلسترول خون و کمک به سنتز پروستاگالندین
( دارای اثر ضد التهابی ) شود.
 ( Rice Bran Oil )3منبع امگا  3و امگا  : ) 6موجب بهبود یکپارچگی غشاء
سلولی و رطوبت رسانی به پوست گردیده  ،سطح تری گلیسرید های خونی را
تنظیم می نماید .حاوی ماده مؤثره جهت درمان اگزماوکورک و کاهنده شدت
عالئم سندروم پیش از قاعدگی می باشد.
 ( Sea Buckthorn Oil )4منبع امگا  : ) 7غنی از بتاکاروتن  ،لیکوپن و ویتامین
 ( Eمواد آنتی اکسیدان ) می باشد که می توانند از بروز اثرات مخرب رادیکال
های آزاد جلوگیری نمایند.
 ( Olive Oil )5منبع امگا  : ) 9این ترکیب بخشی از رژیم غذایی مردم مدیترانه
را تشکیل می دهد و در بهبود ساختمان پوست و سیستم قلبی  -عروقی تاثیر
فراوانی دارد .وجود توکوفرول و فنل در  Olive Oilموجب عملکرد آنتی
اکسیدانی آن می شود.
هر ( Pearlکپسول شفاف )  ، Omegactiveحاوی امگا  3به مقدار ،360 mg
امگا  6به مقدار  ،198 mgامگا  7به مقدار  3 mgو امگا  9به مقدار 176 mg
می باشد.

دستور مصرف :

روزانه  2تا  3کپسول میل شود.

مواد فعال و مؤثر در یک قرص:

