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Informação nutricional
 
   por 2 cápsulas
Total de ácidos gordos ómega  825 mg 
dos quais 
 Ácidos gordos ómega 5 e 7  250 mg 
 Ácidos gordos ómega 6 e 9  200 mg 
 Ácidos gordos ómega 3  375 mg 
 dos quais 
  DHA 175 mg 
  EPA 100 mg 
  ALA 35 mg 

Produzido nos EUA por:
The Juice Plus+ Company Europe GmbH, CH-4052 Basileia, Suíça 
The Juice Plus+ Company GmbH, D-79576 Weil a. Rhein, Alemanha
Conservar em local fresco e seco.
Consumir de preferência antes do fim de e número de lote:  
ver fundo.

Suplemento alimentar. Cápsulas veganas com óleos vegetais ricos em ácidos 
gordos ómega.
Ingredientes: Óleo rico em DHA e EPA da microalga Schizochytrium sp. (com óleo 
de girassol de alto teor de ácido oleico, extrato de alecrim, antioxidantes: extrato 
rico em tocoferóis, palmitato de ascorbilo), óleo de semente de romã 17 %, cápsula 
(pululana), óleo de semente de groselha-negra 15 %, óleo de baga de espinheiro 
amarelo 9 %, óleo de cártamo de alto teor de ácido oleico, antiaglomerante (dióxido 
de silício), óleo de laranja, aroma de baunilha, antioxidante (extratos de alecrim).
Modo de utilização: Tomar 2 cápsulas por dia com um copo de água, de preferência 
às refeições. Não exceder a dose recomendada. Os suplementos alimentares não 
devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e de um 
modo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças. Voltar a colocar a 
tampa após a utilização. 

SELEÇÃO DE ÓMEGA

208 g (2 x 120 cápsulas) 

AE+اوميغا بليند

حقائق غذائية
حجم الحصة الواحدة 2 كبسولة )1.7 غ(

عدد الحصص بالعبوة 60
 

825 ملغ مجموع احامض اوميغا الدهنية 
منها:

250 ملغ االحامض الدهنية اوميغا 5 واوميغا 7 
200 ملغ االحامض الدهنية اوميغا 6 واوميغا 9  
375 ملغ االحامض الدهنية اوميغا 3 
175 ملغ حمض الدوكوساهيكسانويك   
100 ملغ حمض االيكوسابنتنويك الدهني   
35 ملغ حمض ألفا لينولينيك    

خليط االوميجا من جوس بالس يحتوي عىل األحامض  الدهنية اوميجا 3، 5، 6، 7، 9، التي
تساعد عىل الحفاظ بصحة جيدة

:يوزع من قبل :إنتاج 
هيلثي ستارتس لتجارة املكمالت الغذائية ذ.م.م .رشكة جوس بالس ذ.م.م 

بناية آيرس باي، الطابق السابع، الوحدة 713  140،كريسنت درايف، كولريفيل  
الخليج التجاري، ديب اإلمارات العربية املتحدة تينييس 38017 

ُصنع يف الواليات املتحدة األمريكية
.انظر تاريخ انتهاء الصالحية ورقم الحزمة أسفل العبوة

خليط األوميغا النباتية الطبيعي 
املكونات: حمض الدوكوساهيكسانويك و حمض إيكوسابنتانويك الغني بزيت الطحالب الصغرية 

ششيزوشرتيوم .)مع زيت  دوارالشمس الغني باالوليك ومستخرج إكليل الجبل،  ومضادات األكسدة: خليط 
التوكوفريوالت ، وبامليتات أسكوربيل(، زيت بذور الرمان، بولوالن، زيت بذور الكشمش االسود، زيت 

توت نبق البحر،زيت  دوار الشمس الغني باألوليك، ثاين أكسيد السيليكون، زيت الربتقال، نكهة الفانيليا، 
 مضادات األكسدة: مستخرج إكليل الجبل.

 .طريقة التحضري: خذ كبسولتني يومياً مع كوب كبري من املاء، ويفضل تناوله يف أوقات الوجبات
 ال تتجاوز الكمية املوىص بها. ال يجب استبدال النظام الغذايئ املتنوع باملكمالت الغذائية 
 يحفظ يف مكان بارد وجاف. قم بإعادة تغطية العبوة بعد كل استعامل. يحفظ بعيداً عن 

متناول األطفال. 
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