
fin Bi-iomare caps
fin Bi-iomaxin caps

Olej zo žraločej pečene
a rybí olej - zdroj omega-3

(výživové doplnky)

Výživový doplnok Bi-iomare caps obsahuje olej zo žralo-
čej pečene. Je zdrojom látok ako alkylglyceroly, squalamín, 
squalén či omega- 3 nenasýtené mastné kyseliny EPA a DHA. 
Dlhodobo najpopulárnejší produkt Finclubu, najžiadanejší  
v súvislosti so starostlivosťou o imunitu, vhodný pre všet-
ky vekové kategórie. Vitamín E pomáha chrániť bunky pred 
oxidatívnym stresom.

Balenie: 100 kapsúl
Odporúčané dávkovanie: 2 kapsule 3x denne, ráno, na obed a večer, po-
čas jedla, zapiť
V 6 kapsulách je: olej zo žraločej pečene 1803,18 mg, vitamín E 10 mg, 
EPA + DHA 54 µg. Obal kapsule obsahuje hovädziu želatínu. Neobsahuje 
laktózu, glutén, sladidlá ani kvasnice. 

Výživový doplnok Bi-iomaxin caps obsahuje olej zo žraločej peče-
ne a rybí olejový koncentrát - zdroj omega-3 nenasýtených mast-
ných kyselín DHA a EPA.
• DHA prispieva k udržaniu normálnej činnosti mozgu a stavu 

zraku
• EPA / DHA prispievajú k normálnej činnosti srdca
• vitamín E pomáha chrániť bunky pred oxidatívnym stresom
• vitamín A má kladný vplyv na sliznice, pokožku, zrak, imunitu
• vitamín D je potrebný pre rast a vývin kostí u detí

Balenie: 100 kapsúl
Odporúčané dávkovanie: 2 kapsule 3x denne, ráno, na obed a večer, počas 
jedla, zapiť
V 6 kapsulách je: olej zo žraločej pečene 960,3 mg, rybí olejový koncentrát 
820,02 mg, EPA 246 mg, DHA 159 mg, vitamín E 12 mg, vitamín A 462 µg, 
vitamín D3 3 µg. Obal kapsule obsahuje hovädziu želatínu. Neobsahuje lak-
tózu, glutén, sladidlá ani kvasnice. 
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NAJPOPULÁRNEJŠIE 
produkty Finclubu

Finclub SLOVAKIA spol. s r.o., Na Priekope 114/53, 
010 01 Žilina, tel: 0800 113 114, www.finclub.sk

Váš kontakt:

Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkty nie sú vhodné pre deti 
do 3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo 

dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.


