
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς 

• Υποστηρίζει τη γνωστική ικανότητα

• Αποκλειστικό μείγμα από Ωμέγα-3

• Αγνή πηγή EPA & DHA 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
120 μαλακές κάψουλες

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 2 κάψουλες με κάθε γεύμα,  

τρεις φορές ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Φυσικό ιχθυέλαιο, ζελατίνη, έλαιο καλαμαριού 
(μαλάκια), ελαιόλαδο, υγροσκοπικό (γλυκερόλη), 
νερό, φυσικό έλαιο λεμονιού (Citrus medica 
limonum), φυσικό έλαιο μοσχολέμονου (Citrus 
aurantifolia), αντιοξειδωτική ουσία (D-α-τοκοφερόλη). 
Για αλλεργιογόνα, βλέπε συστατικά με έντονους 
χαρακτήρες.

Forever Arctic Sea®

Ένα τέλεια ισορροπημένο συμπλήρωμα με Ωμέγα 3.

Προηγμένη διατροφή που φέρνει τη δύναμη της θάλασσας στα χέρια 

σας. Το Forever Arctic Sea® περιέχει ένα αποκλειστικό μείγμα από έλαια 

που σας παρέχουν ένα τέλεια ισορροπημένο συμπλήρωμα από Ωμέγα 3.

Το ιχθυέλαιο και το έλαιο καλαμαριού παρέχει την τέλεια ισορροπία σε 

EPA και DHA Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που ενδέχεται να λείπουν από τον 

οργανισμό σας. Ενώ έρευνες δείχνουν ότι τα Ωμέγα-3 παρέχουν ένα 

ευρύ φάσμα από θρεπτικά οφέλη για τον άνθρωπο, δεν παράγονται 

φυσικά στον οργανισμό μας. H διατροφή δεν επαρκεί για να επιτευχθεί 

η κατάλληλη ισορροπία σε EPA και DHA, ειδικά εάν τα θαλασσινά δεν 

είναι μέρος της διατροφής σας.

Το Forever Arctic Sea® έχει την ιδανική αναλογία EPA-DHA, 

παρέχοντας εύκολες στη λήψη μαλακές κάψουλες και ευχάριστο 

άρωμα εσπεριδοειδών. Tα Ωμέγα-3 μας προέρχονται όχι από ένα, 

αλλά από τρία ιχθυέλαια από μπακαλιάρο, σολομό και γαύρο για να 

αξιοποιήσουμε τα μοναδικά διατροφικά τους οφέλη.

Τα Ωμέγα -3 λιπαρά οξέα υποστηρίζουν την ευεξία σε πολλές 

λειτουργίες του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του καρδιαγγειακού 

και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι έρευνες δείχνουν ότι το DHA μπορεί να υποστηρίξει την καλή 

διάθεση, τη συναισθηματική ισορροπία και τη γνωστική ικανότητα.

Δώστε στον οργανισμό σας τη διατροφή που μόνο η θάλασσα μπορεί να 

σας προσφέρει με αυτή τη σύνθεση που έχουμε συλλέξει προσεχτικά 

από τον ωκεανό.

Forever Arctic Sea®

#376

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς γλουτένη  


