
výživový doplnok
omega-3 mastné kyseliny DHA a EPA
1 kapsula denne prispieva k správnej funkcii srdca

prírodný produkt vysokej kvality a čistoty

Výrobca: ixX pharma, Anthonis de Jonghestraat 12, 9100 Nieuwkerken-Waas, Belgicko, www.ixx.be

www.zenixx.sk, info@zenixx.sk
Distribútor pre SR: IMUNOGLUKAN, s.r.o., Nové záhrady I č.13/A, 821 05 Bratislava, Slovensko

 

Príbalová informácia
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1 kapsula ZenixX® VITAL obsahuje: 
minimálne 810 mg omega-3 mastných kyselín s vysokým 
podielom DHA (kyselina dokozahexaénová) min. 520 mg 
(RVH* neurčená), EPA (kyselina eikozapentaénová) min. 
135 mg (RVH* neurčená), vitamín E 3,2 mg (27% RVH*), 
folát 220 µg (110% RVH*), selén 70 µg (127% RVH*), 
vitamín B12 1,1 µg (44% RVH*); Zloženie: omega-3 
mastné kyseliny, sójový lecitín (emulgátor), včelí vosk 
(protihrudkujúca látka), oxid kremičitý (stabilizátor), 
zmesné tokoferoly (zahusťovadlo), kyselina listová, 
seleničitan sodný, kyanokobalamín; Kapsula: želatína, 
glycerín, voda; Farbivá: oxidy a hydroxidy železa. 
*RVH – referenčná výživová hodnota

Informácia pre spotrebiteľa:
Nenasýtené mastné kyseliny sú dôležitou súčasťou 
mnohých metabolických procesov v tele, pričom 
najvýznamnejšiu  úlohu majú omega-3  a omega-6  mastné 
kyseliny (MK).  Dôležitý je nielen ich dostatočný príjem          
v potrave, ale aj  vyvážený pomer ich príjmu. U obyvateľov 
väčšiny európskych krajín  je tento pomer  až  50:1 
(omega-6:omega-3 MK) v neprospech omega-3  mastných 
kyselín. Nedostatok omega-3 MK negatívne ovplyvňuje 
dôležité pochody v organizme, čo môže mať nepriaznivý 
vplyv na zdravie mozgu, ciev a srdca. Ich dostatočný príjem 
prispieva k správnemu fungovaniu mozgu, udržaniu 
normálnej hladiny  cholesterolu v krvi a k správnej funkcii 
srdca a ciev. Najvýznamnejšie omega-3 nenasýtené MK 
sú DHA a EPA. Sú to esenciálne omega-3 MK, čo 
znamená, že si ich náš organizmus nedokáže sám vytvoriť, 
a preto je nevyhnutné prijímať ich v potrave. 

Zdroje omega-3 mastných kyselín:
Najznámejším prírodným zdrojom zdraviu prospešných 
omega-3 mastných kyselín  EPA a DHA  sú ryby. V neupra-
vovaných potravinárskych rybích olejoch sa nachádzajú 
nečistoty v dôsledku  kontaminácie rýb látkami z prostredia 
(ortuť, dioxín a.i.). Ich odstránenie vyžaduje technologicky 
náročné procesy. Neupravovaný potravinársky rybí olej 
obsahuje max. 30% dôležitých omega 3-MK  EPA + DHA. 

Ak konzumujeme takýto druh oleja, dodávame telu  navyše 
i nasýtené a  omega-6 MK, ktoré už v strave prijímame            
v nadmernej miere, pričom  trendom zdravej výživy je 
naopak znižovať príjem týchto tukov. Pri výbere  výživových 
doplnkov s obsahom nenasýtených mastných kyselín  je 
podstatný ich obsah a čistota (miera purifikácie) omega-3  
mastných kyselín.

Charakteristika a použitie ZenixX® VITAL: 
Prípravok ZenixX® VITAL obsahuje vysoko koncentrované 
omega-3 mastné kyseliny DHA a EPA, ktoré sa získavajú 
purifikáciou prírodného oleja z rýb. Denný príjem 250 mg 
EPA a DHA, obsiahnutý v 1 kapsule ZenixX® VITAL, 
prispieva k správnej funkcii srdca. Neobsahuje žiadne  
prímesi,  nečistoty, nepotrebné a škodlivé tuky. 

Dávkovanie: 
Odporúča sa užívať 1-2 kapsuly denne, minimálne  2 me- 
siace. Prípravok je vhodný pre deti od 12 rokov. 

Upozornenie: 
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiah-
nuť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada 
rozmanitej stravy. 

Skladovanie: 
Uchovávajte na chladnom a suchom mieste (15-25°C). 
Skladujte mimo dosah malých detí. 

Balenie: 
30 kapsúl

Ďalšie prípravky rady ZenixX®:
ZenixX® BALANCE - kapsuly s vysokou koncentráciou 
EPA (500 mg) a DHA (140 mg) prispievajú k udržaniu 
správnej funkcie mozgu.
ZenixX® KIDS - kapsuly pre deti s vysokou koncentráciou 
EPA (250 mg) a DHA (50 mg) prispievajú k udržaniu 
správnej funkcie mozgu  a srdca. 


