
Omegaregen® CARDIO
Zawiera: ALA, wit. E, koenzym Q10
Wspomaganie układu krwionośnego, 
zapobieganie nawrotom: nadciśnienia 
tętniczego, udaru, zawału serca 
mięśniowego, miażdżycy, cholesterolu 
i zakrzepicy.

Omegaregen® SKIN CARE
Zawiera: ALA, wit. A, E, D, koenzym Q10

Regeneracja skóry, anti-aging, regulacja 
procesów biologicznych skóry. 
Przeciwdziałanie: trądzikowi, plamom 
i przebarwieniom, odwodnieniu 
skóry, stanom zapalnym, rogowaceniu 
naskórka, utracie jędrności skóry 
i zmarszczkom. 

WYSTARCZY
TYLKO RAZ DZIENNIE
1-2 lata - 1,5 ml
>2 lat - 3 ml

SKŁAD: ALA kwas α-linolenowy (omega 3), kwas oleinowy (omega 9),  
kwas linolowy (omega 6), DHA kwas dokozaheksaenowy (omega 3), 
EPA kwas eikozapentaenowy (omega 3), palmitynian retinylu 
(witamina A), cholekalcyferol (witamina D), naturalny aromat 
cytrynowy i bananowy.
DAWKOWANIE: Dzieci w wieku od pierwszego do drugiego roku 
życia 1,5 ml dziennie w trakcie posiłku. Dzieci powyżej drugiego 
roku życia 3 ml dziennie w trakcie posiłku. Nie przekraczać zalecanej 
dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat dedykowany jest 
dla dzieci od pierwszego roku życia.

Omegaregen® SPORT
Zawiera: ALA, koenzym Q10
Regeneracja mikrourazów. 
Zapobieganie bólowi i sztywności 
mięśni i stawów, zwichnięciom, 
obrzękom i nadwadze.

Omegaregen® ORIGINAL
Zawiera: ALA
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
chorób cywilizacyjnych (otyłość, alergie, 
nadciśnienie, cukrzyca itp.) Wzmocnienie 
organizmu, przyspieszenie regeneracji 
oraz działanie przeciwzapalne.

Omegaregen® MAMA
Zawiera: ALA, EPA, DHA, 
wit. D3, wit. A
Wsparcie organizmu w trakcie 
ciąży, a także w okresie planowania 
ciąży i karmienia piersią. 

MEGA WSPARCIE
odporności, koncentracji i zdrowia dziecka

omegaregen.pl infolinia 884 334 159
(koszt według stawek operatora)

POLSKI PRODUCENT PRAWDZIWYCH SUPLEMENTÓW

NAGRODY WYRÓŻNIENIA

PO OTWARCIU
PRZECHOWYWAĆ
W LODÓWCE 

NATURALNY SMAK
CYTRYNOWO-
-BANANOWY

1. % RDA - zalecane dzienne spożycie dla dorosłych. 2. AI - odpowiednie spożycie według EFSA 
„Dietary Reference Values for nutrients” 12.2017. 3). PRI - referencyjne spożycie dla dzieci według 
EFSA „Dietary Reference Values for nutrients” 12.2017 (dzieci 4-6 lat 83%, 7-10 lat 63%, 11-14 lat 
42%, powyżej 14 lat 36%). * Brak zalecanego dziennego spożycia.

Substancja odżywcza Ilość w 3 ml % RDA1

Kwasy tłuszczowe omega 3, w tym: 1,73 g 
ALA (kwas α-linolenowy) 1,6 g *
EPA (kwas eikozapentaenowy) 18 mg 50% AI2

DHA (kwas dokozaheksaenowy) 107 mg
omega 9 (kwas oleinowy) 0,5 g *
omega 6 (kwas linolowy) 0,4 g *
Witamina A (palmitynian retinylu) 250 µg 100% 1-3 lat3, 31%1

Witamina D (cholekalcyferol) 15 µg 100% 1-18 lat2, 300%1
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MEGA WSPARCIE odporności, koncentracji i zdrowia dziecka

NAJWIĘKSZE ZALETY

Regeneracja komórek 
i łagodzenie stanów zapalnych

Wsparcie układu
odpornościowego

Pozytywny wpływ 
na koncentrację

Wyjątkowość

Wsparcie układu nerwowego

• silne działanie przeciwzapalne
• regeneracja komórek i łagodzenie stanów 

zapalnych, będących podłożem wielu chorób 
cywilizacyjnych, takich jak: nowotwory, miażdżyca, 
choroby autoimmunologiczne i metaboliczne

• przeciwdziałanie występowaniu kolejnych stanów 
zapalnych w organizmie, poprzez przywrócenie 
prawidłowej równowagi między kwasami 
omega 3 i 6

• wsparcie budowy i rozwoju kształtującego się 
układu nerwowego

• redukcja ryzyka wystąpienia ADHD
• poprawa funkcjonowania narządu wzroku
• wpływ na rozwój funkcji psychomotorycznych

• ochrona przed infekcjami
• łagodzenie stanów alergicznych

• wsparcie funkcji poznawczych: 
myślenia, spostrzegania, 

zapamiętywania 
i zdolności kojarzenia

• zwiększenie kreatywności 
i ogólna stymulacja 

rozwoju dziecka

* Na podstawie 15 najczęściej wybieranych przez matki preparatów z tej grupy. 
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BEZPIECZNY 
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OMEGAREGEN® ZAWIERA 
WIELONIENASYCONE KWASY 

TŁUSZCZOWE W OCZYSZCZONEJ 
FORMIE ESTROWEJ
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dioksyny, 
pestycydy, 
glikozydy 
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pozostałe
preparaty

Najczystsze kwasy omega
ALA, EPA, DHA

Czysta forma
Omegaregen®

Preparat dostępny jest w formie płynnej. 
Dzięki temu przyjmując preparat, 

dostarczamy do organizmu tylko składniki 
odżywcze - bez występujących w przypadku 

kapsułek substancji wypełniających.

aktywnych
składników

wypełniaczy, cukrów 
i konserwantów

100%
0%
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zawierający kwasy omega 3 6 9

ALA EPA DHA*

w postaci BIOESTRÓW


