
NIEZBĘDNE KWASY TŁUSZCZOWE

Suplement diety z niezbędnymi kwasami tłuszczowymi 
działającymi korzystnie na układ sercowo-naczyniowy

Żywność, którą spożywamy, 
może zawierać różne tłuszcze. 
W niektórych z nich znajdują 
się niezbędne kwasy tłuszczowe 
(EFA), których potrzebuje nasz 
organizm.

Są one niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
skóry, mózgu, układu sercowo-
naczyniowego oraz układu 
odpornościowego.

Niestety nasza dieta nie zawiera 
wystarczającej ilości niektórych 
kwasów tłuszczowych. Przykładem 
mogą być kwasy omega-3, które 
znajdują się w tłustych rybach i 
kilku innych produktach (np. w 
siemieniu lnianym lub orzechach 
włoskich)

Co zawiera suplement BioEFA?

BioEFA zawiera kwasy tłuszczowe 
omega-3 (ALA, EPA i DHA) z oleju 
rybnego oraz kwasy tłuszczowe 
omega-6 (GLA i CLA) z oleju z 
siemienia lnianego, oleju z nasion 
ogórecznika lekarskiego oraz oleju z 
nasion krokosza barwierskiego.

Dzienna dawka BIOEFA dostarcza 
organizmowi 567 mg kwasów 
tłuszczowych omega-3 EPA i DHA, 
które wspomagają prawidłowe 
funkcjonowanie serca.

BioEFA zawiera olej rybny w bardzo 
czystej postaci. 

INSTRUKCJA: przyjmować dwie (2) 
kapsułki dziennie, popijając 240 ml 
płynu, najlepiej do głównych posiłków.
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60 KAPSUŁEK • MASA NETTO: 69,3 g

Ostrzeżenia: Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny 
być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. 
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i chłodnym 
miejscu.

* Od angielskich słów Essential Fatty Acids (niezbędne 
kwasy tłuszczowe).

BioEFA™

Czy spożywasz tłuste ryby co 
najmniej dwa razy w tygodniu? 

 • 
Czy wiesz, jak ważne są niezbędne 

kwasy tłuszczowe?

Wspomagaj zdrowy styl życia, stosując inne produkty 4Life, 
aby osiągnąć własne cele żywieniowe

SKŁADNIKI: olej rybny, żelatyna, 
olej z siemienia lnianego (Linum 
usitatissimum), substancja powlekająca 
(gliceryna), olej z nasion ogórecznika 
lekarskiego (Borago officinalis), olej 
z nasion krokosza barwierskiego 
(Carthamus tinctorius), woda, 
substancja konserwująca (mieszanina 
tokoferoli). 

Olej rybny
 EPA/DHA

Olej z nasion ogórecznika lekarskiego

Olej z siemienia lnianego

Olej z nasion krokosza barwierskiego

1030 mg

567 mg

186 mg

266 mg

158 mg

Ilość w dziennej porcji

Informacje o wartościach odżywczych
Dzienna porcja: dwie (2) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 30


