
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. 

PO OTWARCIU
PRZECHOWYWAĆ
W LODÓWCE 

WYSTARCZY
TYLKO RAZ DZIENNIE
5 ml

NATURALNY SMAK
CYTRYNOWO-
-BANANOWY

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

MEGA WSPARCIE
Bezpieczeństwo dla matki i rozwoju dziecka

MEGA
WSPARCIE
Bezpieczeństwo

dla matki
i rozwoju dziecka

POLSKI PRODUCENT PRAWDZIWYCH SUPLEMENTÓW

Omegaregen® KIDS
Zawiera: ALA, EPA, DHA, wit. D3, A
Wsparcie odporności organizmu 
i łagodzenie stanów zapalnych.
Pozytywny wpływ na zwiększenie 
koncentracji. Redukcja objawów ADHD.

1. % RDA - zalecane dzienne spożycie. 2. AI - odpowiednie spożycie według EFSA.
* Brak zalecanego dziennego spożycia.

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), cholekalcyferol (witamina D), naturalny aromat 
cytrynowy i bananowy.
DAWKOWANIE: 1 łyżeczka od herbaty (5 ml) dziennie w trakcie 
posiłku. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Preparat dedykowany jest dla kobiet w ciąży 
i karmiących piersią, a także dla kobiet dopiero planujących 
ciążę – starających się o dziecko.

NAGRODY WYRÓŻNIENIA

Substancja odżywcza Ilość w 5 ml % RDA1

Kwasy tłuszczowe omega 3, w tym: 3,1 g 
ALA (kwas α-linolenowy) 2,9 g *
EPA (kwas eikozapentaenowy) 32 mg

50% AI2

DHA (kwas dokozaheksaenowy) 193 mg
omega 9 (kwas oleinowy) 0,9 g *
omega 6 (kwas linolowy) 0,8 g *
Witamina D (cholekalcyferol) 25 µg 500%



MEGA WSPARCIE    Bezpieczeństwo dla matki i rozwoju dziecka

NAJWIĘKSZE ZALETY
Najczystsze kwasy omega

ALA, EPA, DHA
Rola Omegaregen® MAMA 

w planowaniu ciąży
i wsparciu płodności

Rola Omegaregen® MAMA 
w czasie ciąży

Rola Omegaregen® MAMA 
w okresie karmienia piersią

Czysta forma
Omegaregen®

OBECNOŚĆ NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH 
U KOBIET STARAJĄCYCH SIĘ O DZIECKO ZWIĘKSZA 

SZANSĘ NA ZAPŁODNIENIE* 
* Na podstawie badania Erasmus University Medical Center w Rotterdamie

KWASY ALA EPA DHA:
• są niezastąpione w rozwoju układu nerwowego 

kształtującego się dziecka
• są niezbędne do prawidłowego rozwoju narządu wzroku
• pozytywnie wpływają na budowę i prawidłową pracę 

układu odpornościowego, kostnego i mięśniowego
• sprzyjają rozwojowi mózgu 

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

dostarczamy do organizmu tylko składniki 
odżywcze - bez występujących w przypadku 

kapsułek substancji wypełniających.

Czyste kwasy ALA EPA DHA przyczyniają się do:
• poprawy ukrwienia macicy, ułatwiając zagnieżdżenie się zarodka
• stabilizacji poziomu hormonów, regulując cykl menstruacyjny
• zmniejszenia poziomu stresu, jednego z największych wrogów 

płodności
• wsparcia płodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników  

Ponadto Omegaregen® MAMA wspiera organizm kobiety 
w przebiegu ciąży:
• zmniejsza ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego 

oraz redukuje ryzyko przedwczesnego porodu
• wspiera profilaktykę zwalczania chorób układu krążenia 

(np. zakrzepy i żylaki)
• zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji poporodowej 

Suplementacja Omegaregen® MAMA:
• uzupełnia niedobór kwasów omega w pokarmie matki, który jest jedynym 

źródłem substancji odżywczych dla dziecka, wpływa na jakość pokarmu
• pozytywnie wpływa na odporność przed infekcjami zarówno matki, jak i dziecka
• wspiera rozwój dziecka
• regeneruje organizm kobiety po ciąży i w trakcie karmienia piersią
• zapewnia odpowiednią ilość wit. D w diecie, zapobiegając odwapnieniu kości i zębów

BEZPIECZNY 
PREPARAT 

do stosowania podczas 
planowania ciąży, 

w ciąży oraz 
w okresie karmienia 

piersią

OMEGAREGEN® ZAWIERA 
WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE 

W OCZYSZCZONEJ FORMIE ESTROWEJ
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