DLACZEGO
WYJĄTKOWY?

CERTYFIKATY

MAMA I DZIECKO

WPŁYW NA ORGANIZM

Wyższy stosunek
DHA do EPA

Standard kontroli pochodzenia
produktu (MSC Chain of Custody
Standard – CoC)

Dzieci kobiet, które w ciąży
oraz w okresie karmienia,
przyjmowały odpowiednie ilości
kwasu DHA:

Obniża stężenie trójglicerydów
we krwi oraz obniża ciśnienie krwi

Suplementacja omegą3
poprawia wydolność
fizyczną

Najniższy poziom
utlenienia produkty na
świecie TOtOX pomiędzy 4 a 8

Standardy GMP - Good
Management Practise - może być
sprzedawany
w aptekach

Dzieci rodzą się w terminie

Zmniejsza prawdopodobieństwo
wystąpienia udaru mózgu, zawału
serca czy miażdżycy – poprzez
ograniczenie powstawania zakrzepów
w naczyniach krwionośnych

Wzrost siły aż o 4%

Konserwowany naturalnie
przez - oliwę z oliwek
Terra Creta nr 1 na
świecie - Omega9

Certyfikat Cologne List®.
Produkt testowany na obecność
substancji zakazanych i
zatwierdzony jako produkt bez
dopingu znajduje się na
koelnerliste.com

Dzieci mają lepszą koordynację
wzrokowo-ruchową

Zastąpienie ARA w błonach
komórkowych przez EPA i DHA jest
również ważnym mechanizmem
przeciwnowotworowym

Wzrost produkcji białka
mięśniowego

Zmniejszenie bolesności
mięśni po wysiłku oraz
sztywności i bólu stawów

Dzięki elastyczności błon
do komórki dociera
większa ilość glukozy oraz
aminokwasów

Pozyskiwany z wolno
żyjących ryb w ciągu
2 godzin od połowu

Certyfikat Superior Taste Award
2019 - 2 gwiazdki Michelin**

Dzieci mają wyższe zdolności
intelektualne oraz poznawcze w
starszym wieku

Wpływ na prawidłowe działanie
siatkówki.
Uwaga: niedobór kwasów omega-3
w diecie kobiety ciężarnej może
przyczynić się do retinopatii
wcześniaków

Nietestowany na
zwierzętach

Certyfikat Rady Zarządzania
Zasobami Morskimi Marine
Stewardship Council – MSC zrównoważone połowy wolno
żyjących ryb

Kwasy Omega3 zmniejszają ryzyko
wystąpienia reakcji alergicznych i
zmian
atopowych skóry u dziecka

Kwasy omega3 są zalecane w diecie
osób cierpiących na zagrożenie
osteoporozą – dzięki ich obecności
tkanka kostna lepiej wchłania wapń

W składzie wit D3 dla
lepszego przyswajania
wapnia i fosforu oraz
wspomaganie układu
odpornościowego
i mięśniowego

Certyfikat FSC, opakowania
pozyskiwane z dobrze
zarządzanych lasów i materiałów
pochodzących
z recyklingu

Suplementacja u dzieci w wieku
przedszkolnym oraz szkolnym
zmniejsza prawdopodobieństwo
infekcji górnych dróg oddechowych

Podniesiona odporność organizmu na
infekcje a ponadto
suplementacja omegą3 istotnie
zmniejsza objawy kliniczne łuszczycy i
problemów skórnych

W składzie wit E antyoksydant niezbędny,
by spowolnić procesy
starzenia komórki.

Halal Certification Europe - jakość
zgodna z zasadami ustalonymi
przez Radę Islamską

Produkt niezbędny do prawidłowego
wzrostu i rozwoju fizycznego,
jak i intelektualnego dzieci i
młodzieży

Omega3 wykazuje działanie
antydepresyjne, gdyż jest substratem
w procesie syntezy tzw. ,,hormonów
szczęścia”: dopaminy i serotoniny

AKTYWNI FIZYCZNIE

Poprawa wrażliwości
na insulinę

Zmniejszenie stanów
zapalnych mięśni

