
NEPAKEIČIAMOSIOS RIEBALŲ RŪGŠTYS

Maisto papildas su nepakeičiamosiomis riebalų rūgštimis 
širdies ir kraujagyslių sveikatai

Ne visi riebalai, esantys mūsų 
mitybos racione, yra tokie patys. 
Yra riebalų, kuriuos sudaro 
nepakeičiamosios riebalų rūgštys 
(NRR, angl. EFA), reikalingos mūsų 
organizmui. Šių rūgščių mūsų 
racionui reikia.

Mūsų odos, smegenų, širdies 
ir kraujagyslių bei imuninėms 
sistemoms nepakeičiamosios 
riebalų rūgštys yra reikalingos tam, 
kad šios sistemos veiktų tinkamai.

Iš kasdienės mitybos šių 
nepakeičiamųjų riebalų rūgščių 
pakankamai negauname. Vienas 
iš pavyzdžių – tai omega 3 riebalų 
rūgštys, randamos riebioje žuvyje 
ir kai kuriuose kituose maisto 
produktuose (pvz., linų sėmenyse, 
graikiniuose riešutuose).

Ką suteikia „BioEFA“?

„BioEFA“ suteikia omega 3 riebalų 
rūgštis (ALR, EPR ir DHR) iš žuvų 
taukų ir omega 6 (GLR ir KLR) iš linų 
sėmenų aliejaus, vaistinių agurklių 
sėklų aliejaus bei dažinių dygminų 
sėklų aliejaus.

„BioEFA“ paros dozėje yra 567 mg 
EPR ir DHR omega 3 riebalų rūgščių, 
padedančių širdžiai veikti normaliai.

Į „BioEFA“ sudėtį įeina itin išgryninti 
žuvų taukai. 

NURODYMAI: vartoti po dvi (2) 
kapsules per dieną, užgeriant 240 ml 
skysčio, pageidautina su kuriuo nors iš 
pagrindinių valgių.
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„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti.

60 KAPSULIŲ 
GRYNOJI MASĖ: 69,3 g

Įspėjimai: Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip 
maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LAIKYTI VAIKAMS 
NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

*iš anglų kalbos – Essential Fatty Acids.

BioEFA™

Ar bent du kartus per savaitę 
valgote riebią žuvį? 

 • 
Ar žinote, kokios svarbios yra 

nepakeičiamosios riebalų rūgštys?

Papildykite sveiką gyvenseną vartodami ir kitus „4Life“ 
produktus, padedančius siekti jūsų mitybos tikslų

SUDĖTIS: žuvų taukai, želatina, linų 
(Linum usitatissimum) sėmenų aliejus, 
dengiamoji medžiaga (glicerinas), 
vaistinių agurklių (Borago officinalis) 
sėklų aliejus, dažinių dygminų 
(Carthamus tinctorius) sėklų aliejus, 
vanduo, konservantas (didelės 
tokoferolių koncentracijos ekstraktas). 

Žuvų taukai

 EPR / DHR

Vaistinių agurklių sėklų aliejus

Linų sėmenų aliejus

Dažnių dygminų sėklų aliejus

1030 mg

567 mg

186 mg

266 mg

158 mg

Vienoje paros dozėje yra

Mitybinė informacija
Paros dozė: dvi (2) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 30


