
Opakowanie: 120 kapsułek 

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Suplement diety FOREVER ARCTIC-SEA to 
prawdziwy skarb natury, wydobyty z lodowatych 
głębin mórz arktycznych. Opracowując formułę 
Forever Arctic-Sea inspirowaliśmy się bogatą 
w kwasy tłuszczowe dietą śródziemnomorską. 
Dodatek naturalnego aromatu limetki minimalizuje 
rybną woń i nadaje każdej kapsułce przyjemny, 
cytrusowy zapach.

Najważniejsze składniki tego niezwykłego suple-
mentu to KWAS EPA i DHA z rodziny OMEGA-3, 
które pozyskaliśmy z czystych olejów rybnych 
oraz z kalmarów. Zadbaliśmy również o idealną 
proporcję obu rodzajów kwasów tak, aby mogły 
one w najdoskonalszy sposób spełnić swoją funk-
cję odżywczą. Dodatkowo kompozycję Forever 
Arctic-Sea ubogaciliśmy odżywczym KWASEM 
OLEINOWYM z rodziny OMEGA-9, pozyskiwanym 
z oliwy z oliwek.

Zawarty w kapsułkach kwas DHA przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu, 
a razem z kwasem EPA przyczyniają się do pra-
widłowego funkcjonowania serca. Suplementując 
swoją dietę składnikami naturalnie występującymi 
w rybach i owocach morza wspierasz szczególnie 
ważne funkcje organizmu, warunkujące Twoją 
codzienną sprawność i świetne samopoczucie.

AKTYWNOŚĆ UMYSŁOWA

Źródło kwasów Omega-3 z oleju rybiego i oleju z kalmarów

Forever Arctic-Sea

Skarbnica substancji odżywczych 
z arktycznych głębin.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  idealnie zbilansowana 
suplementacja kwasów Omega-3, 
pozyskanych z ryb i owoców morza

•  kwas DHA przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania mózgu

•  kwas EPA przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowania serca

•  korzystne działanie występuje 
w przypadku spożywania 250 mg 
DHA lub 250 mg EPA i DHA dziennie

ZALECANE SPOŻYCIE: 2-3 kapsułki dziennie w czasie 
posiłku, popić wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na 
którykolwiek ze składników produktu.

KOD: 376

SKŁADNIKI: olej rybi, olej z kalmarów, żelatyna wołowa, 
oliwa z oliwek, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, naturalny 
aromat cytrynowy, naturalny aromat z limetki, przeciwutleniacz 
- D-alpha-tokoferol.  

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 
kapsułkach

w 3 
kapsułkach

Kwasy omega-3, w tym:
   kwas eikozapentaenowy (EPA)
   kwas dokozaheksaenowy (DHA)

435 mg
200 mg
200 mg

652,5 mg
300 mg
300mg

Kwas oleinowy 100 mg 150 mg

Kontroluj swój umysł  
z Forever Arctic-Sea.
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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