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Sacha Inchi Oil (inka mogyoró) olaj

OMEGA 3 ZSÍRSAVAKAT TARTALMAZ
OMEGA 3 ZSÍRSAVAK JELENTŐS FORRÁSA
●● TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRSAVAKBAN GAZDAG
A telített zsírsavak telítetlen zsírsavakkal (egyszeresen vagy
többszörösen telítetlen zsírsavakkal) történő helyettesítése
hozzájárul a megfelelő koleszterinszint fenntartásához.
●●

Inca Inchi Q10

●●

Q10 koenzim
D-vitamin

 ozzájárul a kalcium és a foszfor megfelelő felszívódásához/
H
felhasználásához
●● Hozzájárul a vér megfelelő kalciumszintjének fenntartásához
●● Hozzájárul a csontok egészségének fenntartásához
●● Hozzájárul az egészséges izomfunkciók fenntartásához
●● Hozzájárul a fogak egészségének fenntartásához
●● Hozzájárul az immunrendszer megfelelő működésének
fenntartásához
●● Szerepet játszik a sejtosztódás folyamatában
●●

K-vitamin
●●
●●

Hozzájárul az egészséges véralvadási folyamatok fenntartásához
Hozzájárul a csontok egészségének fenntartásához

Összetevők: sacha inchi olaj (Plukenetia volubilis) – 500 mg; állati eredetű
zselatin; Q10 koenzim – 50 mg; nedvesítőszer: glicerin; színezékek: klorofill- és
klorofillin rézkomplexek, titán-dioxid; menakinon 7 (K2-vitamin); kolekalciferol
(D3-vitamin).
Ajánlott napi mennyiség: vegyen be 1 kapszulát reggelente és 1 kapszulát
esténként.
Két kapszula (a napi adag)
%DRV*
tápanyagtartalma:
Sacha inchi olaj,
1000 mg
–
amelyből:
Omega–3
400 mg
–
Omega–6
300 mg
–
Omega–9
95 mg
–
D3-vitamin
25 µg – 1000 NE 500 %
K2-vitamin (MK7)
50 µg
67 %
Q10 koenzim
100 mg
*DRV – Dietary Reference Values
(Tápanyag-beviteli referenciaérték)
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyen
súlyozott, változatos étrendet és az egészséges
életmódot. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.

Nettó tömeg:

45,6 g

(60 db kapszula,
darabonként 760 mg)

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

Omega–3
Omega–6
Omega–9

Q10 koenzim
D3-vitamin

K2 MK7-vitamin
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Étrend-kiegészítőnk fő összetevője a sacha inchi, amelyet
inca inchinek vagy inka mogyorónak is neveznek.

A sacha inchi Peruból származik, az amazóniai esőerdő egyik őshonos növénye.
A helyi őslakos törzsek már évezredek óta ismerik és nagy becsben tartják az
inca inchit magas tápanyagtartalma miatt. Az inka mogyoró gazdag fehérjeforrás, értékes olaja pedig jelentős mennyiségű Omega-3 zsírsavat tartalmaz.
Ez az egyetlen növényi olaj, amelynek többszörösen telítetlen Omega zsírsav
tartalma megegyezik a halolajak Omega zsírsav tartalmával.

Az inka mogyoró olaj Omega-6 és Omega-9 zsírsavakat is tartalmaz. A létfontosságú zsírsavak kb. 80%-át tartalmazza és fontos megjegyezni, hogy míg többszörösen
telítetlen zsírsavakból kiemelkedően nagy mennyiség található benne, telített zsírsavakból nagyon keveset tartalmaz. Ez az egyetlen növényi eredetű anyag, amely
mindhárom Omega zsírsavat tartalmazza: Omega-3 (alfa-linolénsav, ALA), Omega-6
(linolénsav, LA) és Omega-9 (oleinsav). A telítetlen savak legjelentősebb forrása.
Az Omega-3 (ALA) és az Omega-6 (LA) esszenciális zsírsavak, ezeket ugyanis az emberi szervezet nem képes önállóan előállítani. Ezeket a zsírsavakat időnként „F-vitaminnak” is nevezik. Fontos, hogy ezt a két zsírsavat a táplálkozás során magunkhoz vegyük,
ugyanis a szervezetünk ezek segítségével képes egyéb hasznos zsírsavakat előállítani.

A sacha inchi olajban az Omega-6 és az Omega-3 zsírsavak aránya
a lehető legelőnyösebb az emberi szervezet számára.
Ritka az ennyire optimális összetételű tápanyag a természetben.
A sacha inchi olajat az amazóniai őslakos törzsek régóta használják bőr- és hajápolásra. A közelmúltban Európában is népszerűvé vált és manapság luxuskozmetikumok egyik alapanyagaként alkalmazzák, például a Zepter International által gyártott La Danza öregedésgátló szérum esetében is.
Az inca inchi kivételesen hatékony bőrregeneráló és bőrfrissítő, amely jelentős
mennyiségű hasznos tápanyaggal és természetes antioxidánssal (A és E-vitamin,
értékes lipidek) látja el a bőrt. A fejbőrre is igen kedvező hatást gyakorol és segíthet a hajhullás megelőzésében.

A sacha inchi olaj esszenciális
telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

A sacha inchi természetes antioxidánsokat tartalmaz:
A-vitamint és E-vitamint, amely természetes tartósítószerként
megőrzi az inka mogyoró tápanyagait, aromáját és ízét.

A sacha inchi-t az amazóniai esőerdőkben termesztik. A perui erdőgazdálkodási
és mezőgazdasági szektor számára fontos feladat ennek az őshonos növényfajnak a megóvása és természetes élőhelyének újraerdősítése. A túlzott kitermelés
következtében elpusztított esőerdős területek regenerálása kiemelten fontos
a globális környezetvédelem szempontjából is. A természeti értékek védelme
nélkül a helyi farmerek megélhetése is veszélybe kerülne.

Az Inca Inchi Q10 ideális étrend-kiegészítő a mai rohanó világban
túlhajszolt, stresszes emberek számára, akik szeretnék
lassítani a szervezetük öregedési folyamatait és áttérni
az egészségesebb táplálkozásra.

