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N U T R I T I O N A L S

90 
CAPSULES / KAPSUŁEK
KAPSLAR / KUORILOA  
KAPSLIT / KAPSULAS
KAPSULIŲ / CAPSULE



 90 capsules / kapsułek – Net weight / Waga netto 92 g

Food Supplement / Preparat z oleju łososia - suplement diety
Pure, concentrated salmon oil, plus exclusive UHPO3 (Ultra High Potency 
Omega 3), delivers purity, potency, complete family of Omega-3´s.
Ingredients: Salmon Oil (fish) and omega-3 fatty acid concentrate 
(tuna, sardine and anchovy) (fish) (67,52%), gelatine, humectant: glycerol.
Recommended daily intake: 3 capsules per day. Do not exceed the 
stated recommended daily dose.
Store in a cool dry place out of the reach of children. 
Food Supplements should not be used as a substitute for a varied and 
balanced diet and a healthy lifestyle. 
Lot number and Best Before End: See on the packaging.
Omega-3 / wielonienasycone kwasy tłuszczowe w tym: EPA, DHA & 
DPA. Omega-3 Salmon Oil Plus jest wyprodukowana dla osób, które 
chcą dodatkowo przyjmować kwasy tłuszczowe z Omega-3 EPA DHA 
i DPA (olej z łososia zawiera 55% EPA, DHA, DPA).
Produkt nie jest zalecany dla osób, które z różnych powodów mają 
pogorszone krzepnięcie krwi.
Składniki: olej z łososia (ryby) koncentrat kwasów tłuszczowych 
omega-3 (z tuńczuka, sardynek i anchois) (ryby) (67,52%), 
żelatyna (22,23%), substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna).
Rekomendowane dawkowanie: 3 kapsułki dziennie razem z posiłkiem. 
Przestrzegaj rekomendowanego dawkowania.
Suplement diety jest wyłącznie jej dodatkiem, nie może być stosowany
jako środek zastępczy w codziennym żywieniu.
Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. Produkt należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Trwałość: termin spożycia do końca miesiąca podanego na opakowaniu.

OMEGA-3 SALMON OIL PLUS UK PL Nutritional Information / Wartości odżywcze: 
Per 1 capsule / Per 3 capsules /

jedna kapsułka trzy kapsułki
Omega-3 fatty acids, of which /  
Kwasy tłuszczowe omega-3 w tym: 0,356 g 1,069 g
EPA (eicosapentaenoic Acid) / 
(kwas eikozapentaenowy) 0,153 g 0,460 g
DHA (docosahexaenoic Acid) / 
(kwas dokozaheksaenowy) 0,160 g 0,480 g
DPA (docosapentaenoic Acid) /
(kwas dokozapentaenowy) 0,0167 g 0,050 g
Mixture of other omega-3 0,0265 g 0,080 g
fatty acids (stearidonic, eicosatrienoic, eicosatetraenoic, 
heneicosapentaenoic & alpha-Linolenic) / Inna mieszanka z 
Omega-3 kwasów tłuszczowych (kwas stearydynowy, kwas 
eicosatrienoic, kwas eikozatetraenowy, kwas henelkosa pentaonic, 
kwas alfa-linolenowy).

Distributed by: NeoLife International Ltd.,
Old Bank Chambers, 582-586 Kingsbury Road,
Erdington, Birmingham B24 9ND, UK.
Dystrybutor: NeoLife International Sp. z o.o,
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska.


