
Mustsõstra, astelpaju ja kalaõli elujõuline ja toitainerikas kooslus. 
Arctic Oils koosneb rasvhapetest, nende eelainetest ning sisaldab nende 
mõju tugevdavat kuldjuurt ja rosmariini. Sellest saad kõik olulisemad 
rasvhapped ja antioksüdandid tasakaalustatud suhtes.

VAJAME RASVA
Ajust 60 % on rasv. Meie kehas on umbes 10 triljonit rakku. Nende pind 
moodustub rasvast. Igas sekundis tekib üle 5 000 000 uue punalible. 
Organismis toimib rasvhapete ainevahetus, milleks on vaja mitmeid 
erinevaid rasvhappeid, nende eelaineid ja muid toitaineid.

Toidulisand / 100 tk / 75 g 

KALAÕLI JA MARJASEEMNEÕLI

Koostisained:
Kalaõli kontsentraat, želatiin 
(kapsli kest), niiskust säilitav aine
niiskusesäilitaja (glütserool), 
mustsõstra seemneõli, astelpaju 
seemneõli, stabilisaator 
(ränidioksiid), rosmariiniekstrakt, 
roosilõhnalise kuldjuure ekstrakt, 
looduslik sidruniaroom, värvaine 
(suhkrukaramell).

Soovitatud ööpäevast annust
ei tohi ületada. Toidulisand 
ei asenda mitmekülgset ja 
tasakaalustatud toitumist ega 
tervislikke eluviise. Hoida eemal 
väikelaste käeulatusest. 
Hoida jahedas.

OMEGA-3  

Sildi andmed / EE / 2020

Eikosapentaeenhape (EPA)
Dokosaheksaeenhape (DHA)

Alfa-linoleenhape (ALA)
Eikosatetraeenhape (ETA)

Stearidoonhape (SDA)

JA TERVE ARGIPÄEV – KÕIK VAJALIKUD RASVHAPPED

Tegus

OMEGA-6
Linoolhape (LA)

Gammalinoolhape (GLA)

OMEGA-9
Oleiinhape (OA)

Arctic Oilsi rasvhapped

824 mg

Soovitatav ööpäevane annus
2 kapslit sisaldab:

100 mg

50 mg

264 mg

178 mg

Kalaõli

  Oomega-3 rasvhapped 

    Eikosapentaeenhape

    (EPA)

   Dokosaheksaeenhape 

    (DHA)

Mustsõstra seemneõli

Astelpaju seemneõli

    

      

Päritolumaa: Norra
Kalaõli päritolumaa: Lõuna-Ameerika

546 mg

Uudiseid

Arctic Oils on saanud rahvusvahelise 
Friend of the Sea sertifikaadi.

Sertifikaat tagab selle, et anname 
oma panuse mere ökosüsteemi 

säilitamisse ning meie kalaõli on pärit 
vastutustundlikult püütud kalavarudest.

Kauppakulma, 49400 Hamina, SOOME, 
Tel. +358 (0)5 229 6777, www.arcticnutrition.com

Tootja: Arctic Nutrition

Mustsõstra 
seemneõli

Astelpaju
seemneõli

Rosmariin
 ja roosilõhna-
line kuldjuur

Kalaõli

OTSE LOODUSEST
Kasutame looduse enda toorainet nagu 

marjad, maitsetaimed ja puuviljad.

VAID OLULISIM
Meie tooted sisaldavad ainult 

tooraine kõige toitainerikkamaid osi.

TIPPTEHNOLOOGIA
Tootmise käigus kaitseme tooraineid, et 
tundlikud toitained püsiksid elujõulised.

KVALITEEDI GARANTII
Valmistame oma tooted vastavalt rahvusva-
helistele kvaliteedistandarditele GMP ja ISO.

Vital 
and Natural 

nutrients

Arctic kvaliteedigarantii


