Os AGE Ómega 3 favoráveis ao organismo são os de cadeia
longa que são encontrados em fontes de alimentos como o
salmão e os de cadeia curta são menos adequados e
trazem poucos benefícios para a saúde. Sabendo que em
100 ml de óleo de salmão existe cerca de 16 gramas de
Ómega 3 e no óleo de soja ou de canola apenas entre 6 a 7
gramas, podemos conferir o papel do óleo de peixe
(salmão) na suplementação nutricional em relação aos
óleos vegetais.
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Uma pesquisa efetuada na segunda metade do século XX
na Gronelândia aos esquimós Innuit demonstrou, apesar
da dieta rica em gorduras, uma baixa incidência de
doenças cardiovasculares, graças à ingestão de peixe rico
em AGE, em comparação com outros residentes próximos
que ingeriam alimentos industrializados ricos em gorduras
saturadas, confirmando os efeitos cardioprotetores do
ómega 3.
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Os AGE Ómega 3 são essenciais numa série de processos
orgânicos como a regulação da tensão arterial, da
coagulação sanguínea, estimulação da imunidade,
podendo contribuir para a prevenção e tratamento de
muitas doenças. Quanto às doenças cardíacas o óleo de
salmão, com a presença de AGE Ómega 3, diminui o seu
risco porque faz com que as plaquetas tenham menor
tendência para se aglomerar e formar coágulos, evitando
os tão famigerados ataques cardíacos. Para além disso
reduz os triglicéridos e normalizam a tensão arterial,
prevenindo as arritmias. Os AGE Ómega 3, principalmente
o EPA e DHA, são indispensáveis para um coração e
circulação saudáveis (rico em EPA e DHA), para uma visão
nítida (células da retina possuem DHA em abundancia) e
para um cérebro vivo (DHA é intenso nas células nervosas
cerebrais).
Os efeitos benéficos estendem-se a uma ampla gama de
distúrbios orgânicos como nas afeções articulares, na
artrite reumatoide, no lúpus, na psoríase, na doença de
Crohn, dores menstruais, depressões, esquizofrenia,
dislexia nas crianças, cancro da mama e do cólon.
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São denominados de "essenciais" porque não podem ser
sintetizados pelo corpo e devem ser consumidos sob a
forma de gorduras . Porém nem todos os Ómega 3” são
benéficos e é fundamental ficar atento e saber quais as
diferenças entre eles.

M

M

GARANTIA DE

EPA 700 • DHA 500

Os ácidos gordos Ómega 3, como o ácido
eicosapentaenoico (20 átomos de carbono e 5
duplas ligações) e o ácido docosahexanoico (22
átomos de carbono e 6 duplas ligações), são
ácidos gordos polinsaturados essenciais (AGE),
em que a primeira dupla ligação da sua
molécula se encontra no terceiro carbono a
contar do grupo metilo terminal.
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Diferentes estudos indicaram reações favoráveis na
contribuição da saúde do tecido mamário, do cólon, e na
inflamação, extensivamente analisada, em que o papel do
EPA e DHA se destacam no controle dos marcadores proinflamatórios (IL-6 e TNF-alfa, proteína C-reativa), podendo
ter implicações importantes na prevenção da aterosclerose
e doenças inflamatórias crónicas.

Qual a acção do OMEGA3 2.000mg no
organismo:
• Anti-inflamatório
• Reduz os níveis de colesterol LDL e triglicéridos e
aumentam o colesterol HDL.
• Antioxidante (peroxidação lipídica)
• Arteriosclerose

A escolha de um produto tão importante para o ser
humano e imprescindível para um total bem-estar e
qualidade de vida, assume uma exigência de destaque
para o seu corpo, tendo de ser um óleo de peixe de
qualidade, extraído da primeira pressão a frio e contendo
Vitamina E para evitar a sua oxidação.

• Antiagregante plaquetário
• Hipertensão arterial
• Doenças cardiovasculares
• Coadjuvante na terapia de doenças autoimunes ou
tumorais
• Artrite reumatoide

O Ómega 3 2.000 mg oferece-lhe uma excelente
concentração de AGE, extraído da 1ª pressão a frio, rico
em EPA e DHA e complementado com Vitamina E,
confere-lhe toda a pureza e características vitais que lhe
estabelecem a confiança para alcançar um coração
estável e protegido, um cérebro ativo e criativo e uma
visão ótima e cristalina, evitando a inflamação, um fator
relacionado com praticamente todas as patologias,
regulando e protegendo as membranas celulares, a
peroxidação lipídica, precavendo as doenças autoimunes
e neoplásicas, e garantindo-lhe um mergulho perfeito
nos prazeres da vida.

• Afeções articulares
• Lúpus
• Psoríase
• Doença de Crohn
• Colite ulcerosa
• Dismenorreia
• Enxaqueca
• Depressões
• Esquizofrenia
• Dislexia (pediatria)
• Asma

A informação apresentada é para uso exclusivo dos profissionais de saúde, não é publicidade.

• Melhora a visão
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OMEGA3 2.000 mg ÓLEO DE 1ª PRESSÃO A FRIO
Composição

Fórmula*

Óleo de Salmão
(1ª pressão a frio)

2000 mg

Ácido Eicosapentaenóico
(EPA)

700 mg

Ácido Docosahexanóico
(DHA)

500 mg

Constituintes
Ácidos gordos polinsaturados essenciais de origem
de peixe (salmão).
Os ácidos gorgos Ómega 3 do peixe constituem entre
3º % a 40 % de todos os ácidos gordos e os mais
importantes são o EPA e DHA.

Indicações
Reduzem os níveis de colesterol LDL e triglicéridos e aumentam o colesterol HDL.
Doenças cardiovasculares
Arteriosclerose
Antiagregante plaquetário
Hipertensão arterial
Afeções articulares
Artrite reumatoide
Lúpus
Psoríase
Doença de Crohn
Colite ulcerosa
Dismenorreia
Depressões
Esquizofrenia
Enxaqueca
Asma
Cancro da mama e do cólon (coadjuvante)

(* DDR - Fórmula por 2 cápsulas)
Composição: Óleo de Salmão (1ª pressão a frio): ácido eicosapentaenóico (EPA) 35%, ácido docosahexaenóico (DHA) 25%; Gelificante: Gelatina; Antioxidante:
D-alfa-tocoferol (Vitamina E).
Toma Diária: 2 cápsulas. Modo de tomar: 1 cápsula 2xdia durante às refeições acompanhada com um copo de água.
Contra-indicações: Não aconselhável a grávidas, lactantes e hipersensibilidade a algum dos componentes, alergias a derivados de peixe. Intervenções cirúrgicas,
extração dentária, entre outras. Suspender entre 5 a 7 dias antes da intervenção cirúrgica. Cancro da próstata. Contém produtos à base de peixe.
Apresentação: Frasco de 60 cápsulas de gelatina mole (Peso líquido 78 grs).
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Estudos e ensaios clínicos demonstraram que os princípios activos dos suplementos utilizados apresentam actividade específica biológica e terapêutica.

