
SWISS ENERGY OMEGA 369 OPTIMUM 
PODPORA PRO ZDRAVÍ SRDCE, MOZKU, KLOUBŮ A OČÍ 
PODPORA PRE ZDRAVIE SRDCA, MOZGU, KĹBOV A OČÍ 

Doplněk stravy, vyvinuto ve Švýcarsku/Výživový doplnok, vyvinuté vo Švajčiarsku 
 

CZ: Omega 369 Optimum obsahuje rybí tuk, lněný olej a pupalkový olej. Tento výživový komplex je zdrojem esenciálních 
mastných kyselin Omega. Omega 3, 6, 9 mastné kyseliny se podílejí na mnoha metabolických procesech. Jejich optimální poměr 
ve stravě je důležitý pro správnou funkci těla a imunitního systému. Omega 3, 6, 9 mastné kyseliny pomáhají udržovat funkci 
a strukturu buněk. Omega-3 - EPA a DHA - přispívají k normální funkci srdce a pomáhají udržovat zdravé klouby. Omega-6 je 
důležitá pro správnou funkci cév a imunitní systém. Omega-6 přispívá k příznivému duševnímu a kognitivnímu rozvoji. 
SLOŽENÍ:  Rybí tuk (23%); lněný olej (23%), pupalkový olej (23%), želatina, zvlhčovadlo: glycerol, dl-a-tokoferylacetát. 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: Jednu kapsli denně zapijte dostatečným množstvím vody. Balení obsahuje 30 kapslí.  
UPOZORNĚNÍ: Neužívejte v případě citlivosti na některou ze složek produktu. Ženy, které jsou těhotné nebo těhotenství plánují, by se měly poradit 

s lékařem dříve, než začnou tento doplněk užívat. Nevhodné pro děti do 14 let. Potravinové doplňky nejsou náhradou pestré stravy a zdravého 

životního stylu. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Nepoužívejte po uplynutí doby vyznačené  na obalu.  

SKLADOVÁNÍ: Skladujte v dobře uzavřeném obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření při teplotě nižší než 25  °C a mimo dosah 
dětí.   
SK: Omega 369 Optimum obsahuje rybí olej, ľanový olej a pupalkový olej. Tento výživový komplex je zdrojom esenciálnych 
mastných kyselín Omega. Omega 3, 6, 9 mastné kyseliny sa podieľajú na mnohých metabolických procesoch. Ich optimálny 
pomer v strave je dôležitý pre správnu funkciu tela a imunitného systému. Omega 3, 6, 9 mastné kyseliny pomáhajú udržiavať 
funkcie a štruktúru buniek. Omega-3 EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca a pomáhajú udržiavať zdravé kĺby. Omega-
6 je dôležitá pre správnu funkciu ciev a imunitný systém. Omega-6 prispieva k priaznivému duševnému a kognitívnemu rozvoju. 
ZLOŽENIE: Rybí olej (23%); ľanový olej (23%), pupalkový olej (23%), želatína, zvlhčovadlo: glycerol, dl -a-tokoferylacetát. 

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE:  Jednu kapsulu denne zapite dostatočným množstvom vody.  

UPOZORNENIE: Neužívajte v prípade citlivosti na niektorú zo zložiek produktu. Ženy, ktoré sú tehotné alebo tehotenstvo plánujú, by sa mali poradiť 

s lekárom skôr, než začnú tento doplnok užívať. Nevhodné pre deti do 14 rokov. Potravinové doplnky nie sú náhradou pestrej stravy a zdravého 
životného štýlu. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nepoužívajte po uplynutí času vyznačeného na obale.  

SKLADOVANIE: Skladujte v dobre uzavretom obale na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri  teplote nižšej ako 25 °C 

a mimo dosahu detí.  
 

Nutriční/nutričná hodnota na 100 g: Sacharidy - 6,7 g; proteiny - 17 g; 
tuky - 69 g. 
Energetická hodnota na 100 g: 2944 kJ / 703 kcal. 
MIN. TRVANLIVOST/MIN. TRVANLIVOSŤ: Uvedena na obalu.  
ČÍSLO ŠARŽE: Uvedeno na obalu.               
 

Vyrobeno v souladu s SVP (GMP) ve Švýcarsku/Vyrobené v súlade  *%RHP = Referenční hodnota příjmu/Referenčná hodnota príjmu 
s SVP (GMP) vo Švajčiarsku na objednávku od Swiss Energy Pharma GmbH, Seepark 6, CH - 9422 Staad SG, Switzerland.  
Distributor/Distribútor: medHaus s.r.o. 
IČO: 06264972, Kačírkova 986/11, 158 00 Praha  5, +420 226 202 268, medhaus@medhaus.cz 

Veškeré informace na/Všetky informácie na : www.medhaus.cz.                                                                                 Hmotnost: 42,51 g 

1 kapsle (kapsula) obsahuje: % RHP
*
 

Rybí tuk 325 mg - 

Lněný/Ľanový olej 325 mg - 

Pupalkový olej  325 mg - 

Vitamín E (DL -alfa-tokoferylacetát)  1,5 mg 12,5 
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