Nettovikt: 200 g

Det rekommenderade intaget bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte användas som ersättningar för en varierad kost. Förvaras torrt och oåtkomlig för barn.
Innehåll: Lecitingranulat från solrosolja
3 teskedar (cirka 10,5 g)
innehåller
DRI
Fosfolipidcomplex
10.100 mg
*
- Varav:
Fosfatidylinositol
2.424 mg
*
- PI , varav 24 % Inositol
461 mg
*
Fosfatidylkolin
2.626 mg
*
- PC , 26 % Kolin
368 mg
*
Linolensyra (omega-3)
268 mg
*
Linolsyra (omega-6)
3.197 mg
*
Oljesyra (omega-9)
525 mg
*
Fosfor
315 mg 45 %
DRI = Dagligt Referensintag för vuxna samt barn
över 11 år. * DRI inte fastställt.

Vårt solroslecitin är i granulatform, vilket har ett högre
innehåll av de nyttiga näringsämnena jämfört med lecitin i pulverform. Dessutom är granulatformen lättare
att använda i mat och i princip helt smaklös. Utseendemässigt påminner granulatet om små korn av ris.
Lecitingranulatet är rikt på fosfolipider, vilka ingår
i cellmembranen och därför är viktiga för cellernas
funktion i alla kroppens vävnader och organ. En av
de mest väsentliga folipiderna är fosfatidylkolin som
innehåller kolin.

Linolsyra (omega-6) som ingår i solroslecithin granulat, hjälper till att upprätthålla normal kolesterolnivå i
blodet, om det dagliga intaget av linolsyra överstiger
10 g. Solroslecitin granulat bidrar med 3,2 g.
Solroslecitin granulat har ett naturligt innehåll av
fosfor. Fosfor bidrar till den normala funktionen hos
kroppens cellmembran och bidrar till normal energiomsättning. Dessutom hjälper fosfor till att bibehålla
normal benstomme och normala tänder.

Produkten är helt fri från animaliska ingredienser
Kolin bidrar till normal omsättning av fetter och ho- och registrerad hos den välkända brittiska organisamocysteinomsättning och hjälper till att upprätthål- tionen Vegan Society. Lecitingranulatet utvinns från
la en normal leverfunktion.
icke genmanipulerade solrosfrön. Fri från soja.

Kompromisslös kvalitet från Omnisym Pharma
Nordenskiöldsgatan 13, 2 vån | 211 19 Malmö | Tel: 040-617 01 82 | info@omnisympharma.se | www.omnisympharma.se
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Bäst före utgången av: / L-nr.:

KOSTTILLSKOTT INNEHÅLLANDE SOLROSLECITIN GRANULAT

Rekommenderad daglig dos: 3 teskedar (ca 10,5 g). Kan t ex strös på t ex müsli, yoghurt eller blandas direkt i matlagningen. Produkten kan även frysas.

LECITINGRANULAT

– för extra koncentrerad styrka

Solroslecitin
Extraheras från naturlig solrosolja.
Rik på fosfolipider, vilka ingår
i kroppens cellmembran.
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