
PURE ARCTIC OIL
– čistý olej omega-3 zo 100% čerstvých, 
sledovaných, voľne žijúcich rýb v arktických 
vodách. S pridaným organickým, za studena 
lisovaným olivovým olejom a vitamínom D3.
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Čoraz väčší dôraz sa kladie na cvičenie, stravovanie a spomaľovanie starnutia. 
Na druhej strane musíme bojovať s niekoľkými chronickými ochoreniami ako sú 
napríklad kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka 2. typu a obezita. Štúdie potvrdili, 
že v našom zdraví zohráva kľúčovú úlohu rovnováha medzi omega-6 a omega-3.

Dnes je pomer medzi omega-6 a omega-3 mast-
nými kyselinami  v západnom štýle stravovania 
medzi 10:1 a 20:1. To znamená, že prijímame 20x 
viac omega-6 ako omega-3.Odporúčaný pomer 
je pritom menej ako 5:1.

VÄČŠIA ROVNOVÁHA medzi príjmom omega-6 a 
omega-3 je jedným z kľúčových faktorov pri zlepšení 
náš ho zdravia, keďže znižuje a predchádza riziku 
vzniku chronických ochorení.

EQ OMEGA-3 TEST
S pomocou ľahko ovládateľného prístroja 
získate rýchlu odpoveď na váš pomer omega-6 
a omega-3. Vzorka krvi na filtračnom papieri je 
extrahovaná a analyzovaná podľa medziná-
rodných noriem pre testovania mastných kyselín 
omega v laboratóriu Vitas AS Laboratory v 
nórskom Osle.

Vaše výsledky budú dostupné a viditeľné len pre 
vás na stránke omegaratiotest.com po uplynutí 
15 – 20 pracovných dní. 

DOBRÝ PRE VAŠE SVLASTVO
Prispieva k správnemu fungovaniu 
svalov. 

VITAMIN D3: DOBRÝ PRE VAŠE 
SVALSTVO, IMUNITNÝ SYSTÉM, KRV 
& KOSTI
Vitamín D3 prispieva k správnemu 
fungovaniu svalov a imunitného 
systému, správnemu vstrebávaniu 
vápnika a fosforu, správnej hodno-
te vápnika v krvi a udržiava zdravie 
kostí a zubov.

CERTIFIKOVANÉ MSC: 
Z UDRŽATEĽNÝCH, 
SLEDOVATEĽNÝCH A DIVO 
ŽIJÚCICH RÝB 
Rybolov certifikovaný MSC 
zaručuje, že ryby sú lovené na 
úrovni, ktoré umožňuje populácií 
rýb a ekosystému ostať zdravými a 
produktívnymi aj v budúcnosti.

DOBRÝ PRE VAŠE SRDCE
250mg EPA a DHA prispieva k 
správnej srdcovej činnosti.  

DOBRÝ PRE VÁŠ MOZOG
250mg DHA pomáha udržať 
správnu mozgovú funkciu. Tehotné 
a dojčiace ženy: 450mg DHA a 
250mg EPA prispieva k správne-
mu mozgovému vývoju plodu a 
dojčiat.

DOBRÝ PRE VÁŠ ZRAK
250mg DHA  prispieva  k udržaniu 
zdravého videnia. Dojčatá do 
veku 1 roka: 100 mg DHA prispieva 
k správnemu vývoju zraku.
 
DOBRÝ PRE VÁŠ IMUNITNÝ SYSTÉM 
Správna funkcia imunitného 
systému.

DOBRÝ PRE TRIGLYCERIDY V KRVI 
& KRVNÝ TLAK
2-5gr DHA a EPA prispieva k 
správnej hladine triglyceridov v 
krvi a udržiava normálnu hodnotu 
krvného tlaku.

It’s in our nature

EQ OMEGA-3 
TEST VIDEO

EQ PURE ARCTIC
OIL VIDEO


