
1. Ce este Sanvero Omega-3 1000 mg și pentru 
ce este utilizat

Sanvero Omega-3 1000 mg conține acizi grași 
polinesaturați Omega-3, DHA (docosahexaenoic) 
și EPA (eicosapentaenoic). 
Acizii grași DHA și EPA contribuie la funcția 
normală a inimii. Efectul benefic este obținut prin 
consumul zilnic a 250 mg DHA și EPA.

DHA contribuie la menținerea funcției normale a 
creierului și a vederii.

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ.

Cantitatea ingredientelor din doza zilnică 
recomandată a produsului:
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1.   Ce este Sanvero Omega-3 1000 mg și pentru ce este utilizat.
2.   Ce trebuie să știți înainte să luați Sanvero Omega-3 1000 mg 
3.   Cum să luați Sanvero Omega-3 1000 mg 
4.   Cum să depozitați/păstrați Sanvero Omega-3 1000 mg
5.   Ce conține Sanvero Omega-3 1000 mg
6.   Alte informații

EPA 180 mg DHA 120 mgOmega-3 1000 mg

%VNR –valorile nutriționale de referință cf. Reg. 1169/ 2011

Ingredient

Ulei de pește: 2000 mg

360 mg

240 mg

6 mg 25%

-

-

-

Acid Eicosapentaenoic (EPA)

Acid Docosahexaenoic (DHA)

Vitamina E 
(acetat de DL-alfa tocoferil)

Conținut 
în 2 capsule %VNR

2. Ce trebuie să știți înainte să luați 
Sanvero Omega-3 1000 mg
Organismul uman nu este capabil să producă acizi 
grași Omega-3, motiv pentru care aportul lor 
alimentar este deosebit de important.
Un număr redus de alimente conțin acest tip de 
acizi Omega-3. Sursele cele mai bune sunt 
reprezentate de diferite specii de pești.
Dieteticienii recomandă cel puțin două mese de 
pește pe săptămână. 
Suplimentarea aportului de Omega-3 prin 
consumul de suplimente alimentare, ajută la 
completarea necesarului de acizi grași 
polinesaturați Omega-3 a organismului.

ATENȚIONĂRI:
Sanvero Omega-3 1000 mg conține alergeni 
proveniți din pește. Nu consumați Sanvero 
Omega-3 1000 mg dacă sunteți alergic la pește și 
preparate din pește sau la oricare dintre 
ingredientele produsului.
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie 
să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil 
de viață sănătos.

3. Cum să luați Sanvero Omega-3 1000 mg
Se consumă câte 1 capsulă Sanvero Omega-3 
1000 mg, după două mese principale (2 capsule pe 
zi), cu multă apă, sau la recomandarea specialistului. 

Dacă aveți dificultăți în a înghiți, puteți zdrobi 
capsula și adaugăți conținutul ei în mâncare sau 
direct în gură.

ATENȚIONARE:
Nu depășiți doza recomandată pentru consumul 
zilnic.

4. Cum să depozitați/păstrați
Sanvero Omega-3 1000 mg
A se păstra în ambalajul original, la temperatura 
camerei (sub 25 °C), ferit de umezeală și de lumina 
directă a soarelui.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.

5. Ce conține Sanvero Omega-3 1000 mg
Ingrediente per capsulă: 1000 mg ulei de pește cu 
Omega-3, conținând 180 mg acid 
eicosapentaenoic (EPA) și 120 mg acid 
docosahexeanoic (DHA); capsula (gelatină; agenți 
de umezire: glicerol, apă purificată; agent 
antioxidant: amestec de tocoferoli); 3 mg vitamina E 
(acetat de DL-alfa tocoferil).

6. Alte informații 
Forma de prezentare: cutie cu 6 blistere a 
10 capsule gelatinoase moi de 1000 mg

Greutate netă: 80,64 g

Produs în Polonia, 
respectând standardele GMP.

Deținător notificare: S.C. DONA. LOGISTICA S.A., 
Str. Pădurii, nr. 4, Chitila, Ilfov, România 

Supliment alimentar notificat la S.N.P.M.A.P.S. cu 
nr. A 13765/2020

Pentru mai multe informații consultați site-ul 
www.sanvero.ro
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