
Tekst na opakowanie jednostkowe 

30 kapsułek miękkich 

 
Suplement diety 
 

OMECARDIN D3+K2 
 

Olej rybi 1000 mg 

67,5 % OMEGA-3 

(38% EPA + 27% DHA) 

+ 
witamina D + witamina K (MK-7) 

2000 j.m. + 50 µg 

 

 
Suplement diety Omecardin D3+K2 zawiera w swoim składzie olej rybi, który jest źródłem 

nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3, w tym kwasów: eikozapentaenowego (EPA) i 

dokozaheksaenowego (DHA), które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. 

Dodatkowo suplement diety Omecardin D3+K2 wzbogacony jest w witaminę D i witaminę K 

(menachinon - MK-7) dla utrzymania zdrowych kości oraz naturalną witaminę E o 

właściwościach przeciwutleniających.  

 
Składniki:  

olej rybi standaryzowany na zawartość kwasów omega 3 (w postaci estrów etylowych), otoczka 

kapsułki (żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol), D-alfa-tokoferol 

(witamina E), menachinon-MK7 (witamina K), cholekalcyferol (witamina D) 

  

Podstawowe składniki Zawartość w 1 kapsułce 

Olej rybi o zawartości 67,5% kwasów omega 3  

(w postaci estrów etylowych): 

38% EPA 

27% DHA 

2,5% inne kwasy omega 3 

1000,0 mg 

 

380,0 mg 

270,0 mg 

25,0 mg 

Witamina E 12,0 mg (100% RWS) 

Witamina D 50,0 µg (1000% RWS) 

Witamina K 50,0 µg (67% RWS) 
* % RWS - % realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia 

 

Niewskazany dla osób uczulonych na ryby i produkty pochodne (np. olej rybi). 

 

Liczba sztuk: 30 kapsułek 

 

Min. masa kapsułki: 1321 mg 

 

Zawartość netto: 39,63 g 

 

Nr partii:  

 

Najlepiej spożyć przed końcem: miesiąc, rok  

Data minimalnej trwałości podana na boku opakowania 

 

Sposób użycia:  

Zalecana dzienna porcja do spożycia to 1 kapsułka. Zażywać podczas posiłku, popijając wodą. 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

 



Warunki przechowywania:  
Suplement diety powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych o temperaturze 

od +5 do +25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci, w opakowaniu oryginalnym w celu 

ochrony przed dostępem światła.  

 

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skontaktować się z lekarzem. 

 

Niezalecany dla dzieci i osób z zaburzeniami czynności wątroby.  

 

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu pochodnych warfaryny lub aspiryny (leki 

rozrzedzające krew) oraz przy skłonności do powstawania zakrzepów. Nie stosować w przebiegu 

gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków. 

 

Niezalecany dla osób z nietolerancją na jakikolwiek ze składników. 

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi 

wystarczającą ilość składników. 

 

Korzystne działanie suplementu diety występuje w przypadku spożycia zalecanej dziennej 

porcji – 1 kapsułki. 

 

Wykonano w UE dla: 
BIOFARM® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań, Polska  

 

 

 

 

 

 


