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Хранителна информация

За 1 
капсула

За 4 
капсули

За 5 
капсули

Енергийна стойност 42 kJ  
10 kcal

168 k  
40 kcal

210 kJ  
50 kcal

Мазнини 1 г 4 г 5 г

от които:

наситени мастни киселини 0,1 г 0,4 г 0,5 г

мононенаситени мастни киселини 0,1 г 0,4 г 0,5 г

полиненаситени мастни киселини 0,8 г 3,2 г 4,0 г

Въглехидрати 0,4 г 1,6 г 2,0 г

от които: захари 0 г 0 г 0 г

Влакнини 0,1 г 0,4 г 0,5 г

Белтъци 0 г 0 г 0 г

Сол 0 г 0,1 г 0,1 г

ДРУГИ СЪСТАВКИ

Рибено масло 1063 мг 4252 мг 5315 мг

от които: омега-3 мастни киселини

EPA 375 мг 1500 мг 1875 мг

DHA 250 мг 1000 мг 1250 мг

Съставки:
Рибено масло, обвивка на капсулата [стабилизатор 
(хидроксипропил нишесте), втвърдител (глицерол), желиращ 
агент (карагенан), регулатор на киселиност (динатриев фосфат)], 
антиоксидант (алфа-токоферол), естествени овкусители [масло 
от мащерка (0,14%), масло от мента (0,07%)]. Указание при 
алергии: за алергени, вижте съставките в удебелен шрифт.

†Средно 3 пъти повече EPA и DHA в сравнение с настоящата формула на Herbalifeline.
*Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 250 мг EPA и DHA.

**Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 250 мг DHA.
***Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 2 г EPA и DHA.

****Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 3 г EPA и DHA.
Допълнителният дневен прием на 5 г EPA и DHA в съчетание не трябва да се превишава.

HERBALIFELINE® MAX

Хранителна добавка с омега-3 мастни киселини EPA + DHA

EPA и DHA допринасят за нормалното функциониране на сърцето*

DHA допринася за поддържането на нормална мозъчна функция 
и нормално зрение**

За повече информация, моля,  
посетете friendofthesea.org

Целево хранене

Herbalifeline® Max е изключителна комбинация 
от добити чрез устойчиви методи Омега-3 
рибени масла, съдържащи две основни мастни 
киселини – EPA (ейкозапентаенова киселина) 
и DHA (докозахексаенова киселина).

• EPA и DHA допринасят за нормалното 
функциониране на сърцето*, както и 
за поддържането на нормални нива на 
триглицериди в кръвта*** и нормално 
кръвно налягане***.

• DHA допринася за поддържането на 
нормална мозъчна функция** и нормално 
зрение**. Изключителната комбинация на 
Herbalifeline® Max включва етерични масла 
от мащерка и мента, за да се елиминира 
послевкуса и е в уникална гел-капсула 
(подходяща за вегетарианци).

• ПО-ВИСОКИ нива на EPA и DHA на капсула†, които  
носят ползи за сърцето*, зрението** и мозъка**.

• НОВА формула с 5 ключови твърдения.
• НОВО рибено масло, добито по устойчиви методи и  

признато от Friend of the Sea.
• НОВА вегетарианска гел-капсула.
• Съдържа етерични масла от мащерка и мента,  

за освежаване на вкуса.
• Всички съставки в Herbalifeline® Max са в уникална  

гел-капсула, която е подходяща за вегетарианци.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Приемайте по 1, 4 или 5 капсули на ден (в зависимост от 
благоприятния ефект, който искате да постигнете) с вода, 
за предпочитане с храна в течение на деня.

За да научите повече, свържете се с мен днес:
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