
  NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU  

  
NAZIV IZDELKA: PREHRANSKO DOPOLNILO OMEGA 3  
KOLIČINA: 180 mehkih 1000mg kapsul / zadostuje za 2 meseca  

 

SPLOŠNI OPIS IZDELKA: Prehransko dopolnilo OMEGA 3  je 

namenjeno vnosu esencialnih maščobnih kislin (eikozapentaenojske 

kisline (EPK) in dokozaheksaenojske kisline (DHK).  

DHK ima vlogo pri delovanju možganov in ohranjanju vida. Koristni 

učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK. 

EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca. Koristni učinek se 

doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. 

  
NAČIN SHRANJEVANJA: Za zagotavljanje ustrezne 

kakovosti izdelka prosimo, da dosledno upoštevate način 

shrambe izdelka: 

- Izdelek hranite na temparaturi med 5 -  30 stopinj 

celzija  
- Po odprtju izdelek hranite zaprt in ga porabite v roku 

6 ( šest ) mesecev 

- Izdelek naj ne bo izpostavljen direktni sončni 

svetlobi, vlagi ali vročini 

- Informacija proizvajalca o seriji in roku uporabe se 

nahaja na embalaži izdelka 

- Hranite na varnem mestu izven dosega otrok  

 

NAČIN UPORABE: Izdelek ima fizični varnostni pečat, ki zagotavlja dodatno zaščito in zagotovilo, da ste prejeli izdelek 

v obliki kot ste ga naročili. V primeru poškodbe pečata pod pokrovčkom, izdelka ne uporabljajte. Za zaužitje ustreznih 

količin DHK in EPK je potrebno na dan zaužiti 3 kapsule z zadostno količino ( 2ooml ) vode.  

POMEMBNI PODATKI O IZDELKU S STRANI PROIZVAJALCA: 

S strani proizvajalca je navedeno da: 

- izdelek NE vsebuje GSO ( gensko spremenjenih organizmov )  

- izdelek JE proizveden v obratu, kjer bi lahko prišel v stik z MLEKOM (LAKTOZA ), SOJO, JAJCI ali OREŠKI 

- izdelek JE narejen v skladu s ISO in GMP standardom 

- izdelek IMA certifikat o analizi in kompoziciji ( oboje ustreza standardom za prodajo v EU ) 

 
OPOZORILA PO ZAKONU :   

- prehransko dopolnilo NI nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano 

- izdelek shranite varno, nedosegljivo otrokom 

- priporočenega dnevnega odmerka se NE sme prekoračiti  

- v primeru, da ste noseči/dojite/ o uporabi izdelka obvestite svojega zdravnika  

- podatek o sestavinah, priporočljivem dnevnem vnosu in količini sestavin v dnevnem odmerku se nahaja na embalaži 
izdelka oziroma v spodnji tabeli 

-  

SESTAVINE: Ribje olje ( standardizirano 18% EPK in 12% DHK ), želatina (ovoj kapsule ), sredstvo za ohranjanje 
vlage ( glicerol ), DL-ALPHA-TOKOFEROL ( E vitamin ) 

 

NAZIV SESTAVINE KOLIČINA V 3 KAPSULAH ( dnevni odmerek ) 

RIBJE OLJE 3000mg 

EKP 540mg 

DHK 360mg 

VITAMIN E 15mg / 125% PDV 

 

*PDV priporočljiv dnevni vnos 

PODATKI O PROIZVAJALCU IN DISTRIBUTORJU:   

Proizvajalec: Izdelek je v celoti proizveden v EU za Primož Salesin s.p.   

Distributor: SALIBABA spletna trgovina, www.salibaba.si, info@salibaba.si, 080 33 33 ( brezplačna telefonska številka ) 

Primož Salesin s.p., Kasaze 91a, 3301 Petrovče, Slovenija  
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