
EPAcaP® 

Supliment alimentar cu ulei de pește care reprezintă o sursă primară din acizi grași Omega 3 EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA 

(acid docosahexaenoic). EPAcaP® aduce ambele componente într-un raport cantitativ excelent (3 EPA/ 2 DHA) și sub o formă 

extrem de facil de luat. Acizii grași EPA și DHA se găsesc într-o cantitate extrem de scăzută în dietele obișnuit utilizate în țările 

avansate și de aceea EPAcaP® reprezintă un concentrat de Omega 3 activi, care vă ajută să furnizați organismul Dvs. nivelele 

adecvate din acești doi nutrienți. Fără gluten, lactoză și amidon. 

Flacon cu 250 capsule gelatinoase moi a câte 720 mg      Cantitate netă. 180 g 

Ingrediente pentru o capsulă gelatinoasă moale: Ulei de pește – 500 mg cu un conținut de 90mg EPA și 60mg DHA și Vitamina 

E - 10mg/ 83,33% VNR*.(* Valoarea Nutrițională de Referință) 

Valoare nutrițională pentru 100g: Valoare energetică – 3164,61Kj/ 757,06Kcal; Proteine – 20g; Glucide – 8,57g; Grăsimi – 

71,42g (din care saturate – 24,571g, mononesaturate – 18g, polinesaturate – 28,857g, colesterol 0,1mg). 

Valoare nutrițională pentru o capsulă: Valoare energetică – 22,15Kj/ 5,3Kcal; Proteine – 0,14g; Glucide – 0,06g; Grăsimi – 0,5g 

(din care saturate – 0,172g, mononesaturate – 0,126g, polinesaturate – 0,202g, colesterol - urme). 

Mod de utilizare: luați 1 - 5 capsule pe zi. Capsulele se iau înainte de mese, cu cantitatea de lichid necesară. Nu este un produs 

destinat copiilor. 

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic! Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un 

stil de viața sănătos! A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici! Condiții de pastrare: flaconul bine inchis, la loc uscat. 

Precauții: A nu se consuma produsul dacă inelul de securitate al capacului este rupt! 

Producator: HC CLOVER PS, SL - Spania. 

Detinator notificare si Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, Luptatorilor 56. Tel 0721 328509 sau 

www.depozitbio.ro 

Notificat la CRSP Cluj: Seria AC Nr.3372    Lot.... .A se consuma, de preferinta, inainte de sfarsitul lunii.............. 


