
OMEGA-3 Krill Oil – capsule moi                                                    Prospect informativ pentru consumator! 

 

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile din acest prospect si sa utilizati OMEGA-3 Krill Oil de la Mayla® 
Pharmaceuticals urmarind aceste indicatii pe toata perioada administrarii. In cazul in care consultantul de 
specialitate v-a dat alte indicatii, urmati-le pe acelea. 

OMEGA-3 Krill Oil este un supliment alimentar si pentru a obtine cele mai bune rezultate posibile trebuie utilizat in 
conformitate cu recomandarile tiparite pe eticheta si pe acest prospect. Daca aveti nelamuriri dupa parcurgrea 
acestor materiale, cereti sfatul consultantului de specialitate. 

OMEGA-3 Krill Oil contine 30 de capsule moi a cate 640mg fiecare ce au urmatoarea compozitie: ulei de peste 
(cu 18% EPA – acid eicosapentaenoic si 12% DHA – acid docosahexaenoic), ulei de Krill (extract lipidic din 
crustaceul Krill Antarctic – Euphausia superba) si d-alfa tocoferol (antioxidant), intr-o capsula moale ce contine 
gelatina, glicerina si apa purificata si coloranti. 

 

Ce este OMEGA-3 Krill Oil de la Mayla® Pharmaceuticals?  

Este o combinatie de ulei de peste și ulei de Krill, un crustaceu asemanator crevetilor, ce traieste in Oceanul 
Antarctic și reprezinta o sursă naturală, de cea mai buna calitate de acizi grași polinesaturați de tip Omega 3 
activi, cu catena lunga (EPA – acid eicosapentaenoic și DHA – acid docosahexaenoic), precum și de 
antioxidanți liposolubili, dintre care astaxantină este în cantitati relevante.  

Spre deosebire de uleiul de peste, uleiul de Krill vine - pe langa o cantitatea mare de EPA si DHA - şi cu unii 

compusi de tip fosfolipidic care susțin integrarea acizilor Omega 3 în membranele celulare, fluidizand astfel 

schimburile moleculare dintre interiorul si exteriorul celulei si optimizand functia membranara de semnalizare 

celulara. Prin continutul important de 2/5 în ulei de Krill, OMEGA-3 Krill Oil de la Mayla® Pharmaceuticals 

reprezinta un mod natural de a sustine pe timp indelungat, odata cu inaintarea in varsta, acea vitalitate 

caracteristica tinerilor.  

De ce v-a prescris consultantul de specialitate Omega 3 Krill Oil de la Mayla® Pharmaceuticals?  

Pentru ca el are dovezile sau suspicionează faptul ca organismul dumneavoastra - ca urmare a inaintarii in 
varsta, a unei alimentatii sau unui stil de viata deficitar – nu mai are capacitatea sa-si produca cantitatile 
necesare de EPA si DHA pornind de la precursorul vegetal esential cu catena scurta, acidul alfa-linolenic. 
Astfel, funcțiile care isi bazeaza activitatea si pe existenta unor cantitati suficiente din acesti acizi grasi au 
devenit sau vor deveni deficitare, dereglandu-va organismul. 

De ce sa aleg in mod deosebit OMEGA-3 Krill Oil de la Mayla® Pharmaceuticals?  

Pentru ca toate produsele noastre urmaresc standarde inalte de calitate si de siguranta pentru consumator. 
Pentru ca OMEGA-3 Krill Oil contine atat ulei de peste, cat si ulei de krill, care are, pe langa EPA si DHA, si 
un continut important in astaxantina si fosfolipide. Pentru ca OMEGA-3 Krill Oil se administreaza foarte usor, 
fiind indicat doar o capsula moale pe zi. 

Cum si cat timp se utilizeaza OMEGA-3 Krill Oil de la Mayla® Pharmaceuticals?  

Consultantul de specialitate va poate indica sa consumati cate o capsula pe zi de OMEGA-3 Krill Oil pentru 
un timp indelungat. Daca v-a dat alte indicatii de utilizare, urmati-le pe acelea! In lipsa unei indicatii 
profesionale, va recomandam sa luati regulat cate 1 capsula pe zi, cel putin 3 luni consecutive. Capsula poate 
fi luata in oricare perioada a zilei, inaintea uneia dintre mesele principale, cu un pahar de apa. 

 



A nu depasi doza recomandata pentru consumul zilnic. OMEGA-3 Krill Oil este un supliment alimentar si nu 
înlocuieste o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos. A nu se lasa la îndemâna si la vederea copiilor 
mici. A se pastra in ambalajul original, la loc intunecat, uscat`, la temperaturi sub 25°C. 

Producator: Mayla® Pharmaceuticals, Spania  

Detinator notificare si Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, Luptatorilor 56. 
Comenzi la: 0721 328509 sau www.depozitbio.ro 

Net: 19,2g  A se consuma, de preferinta, inainte de sfarsitul lunii inscriptionate pe ambalaj. 

http://www.depozitbio.ro/

