
Схема отримання DHA з типового джерела

ПХД
діоксини сполуки ртуті

Термічна обробкаПотенційний ризик забруднення морської води DHA в рибних
стравах

Дрібні морські риби,
які харчуються
водоростями 

Великі хижі
морські риби,

такі як лосось, тріска

Морські водорості
– первинне

джерело DHA Екстракція жиру
з риб'ячої печінки DHA в риб'ячому жирі

ВІТАМІН D ВІТАМІН C ЦИНК DHA
те що найкраще з Омега-3
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Як підтримати здоров’я та правильний розвиток дитини?
Дитина - це Твій найбільший скарб. Ви піклуєтеся про неї з перших хвилин її життя. Докладаєте максимум зусиль, щоб забезпечити
їй здорове та щасливе дитинство. Спостерігаєте, як вона росте і змінюється щодня. Зміцнення природного імунітету дитини є одним
із ключових чинників, що впливають на її здоров’я та правильний розвиток. Природний імунітет можна зміцнити, даючи дитині
необхідні поживні речовини.
Твій Свідомий Вибір спричиняється до того, що вибираєш НАЙКРАЩЕ. 
Дякуємо, що обрали продукт Omegamed®.

Важливі для здоров’я та правильного розвитку дитини поживні речовини знаходяться  в продуктах
Omegamed® Імунітет

Вітамін D, вітамін С і цинк сприяють правильному функціонуванню імунної системи.
Вітамін D необхідний для правильного росту і розвитку кісток у дітей. 
Докозагексаєнова кислота (DHA) сприяє правильному функціонуванню мозку та зору ** 
Крім того, деякі продукти Omegamed® Імунітет містять мед.
Збалансоване харчування та правильний спосіб життя є важливими для збереження здоров’я.

Унікальна форма DHA, що міститься в продукті Omegamed®

Запатентований технологічний процес забезпечує відсутність контакту з потенційно небезпечними забруднювачами, 
що зустрічаються в природному середовищі, такими як: діоксини, метилована ртуть, поліхлоровані біфеніли
(ПХБ). Безпека DHA з водоростей (Life's DHA®) підтверджується багаторічною традицією її використання
в дитячому харчуванні та в препаратах для вагітних жінок в інших країнах, як наприклад в США.

Типовим джерелом DHA є жирні морські риби. Риби отримують DHA, харчуючись морськими водоростями, які є первинним
джерелом DHA.

Увага! Морські риби можуть накопичувати шкідливі речовини, пов’язані із забрудненням водойм, такі як: ртуть, діоксини, 
поліхлоровані біфеніли (ПХБ). 
Продукти Omegamed® містять чисту ідеальну DHA з природного середовища. Цю DHA отримують безпосередньо з морських
водоростей, вирощених у контрольованих умовах, поза морськими резервуарами.

Схема отримання DHA з ідеального джерела
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НАЙЕФЕКТИВНІШІ
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ
ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ
РЕКОМЕНДОВАНІ ПЕДІАТРАМИ***



Що вирізняє продукт Omegamed® Імунітет?

ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ЛИСТОК-ВКЛАДИШ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОДУКТУ
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

імунітет
Твій Свідомий Вибір

дієтична добавка

Omegamed® Імунітет – це унікальна повноцінна лінія продуктів, інгредієнти яких сприяють зміцненню імунітету у дітей різного
віку. Його оптимальний склад створено за участю фахівців на основі найновіших медичних знань, підкріплених цінними
науковими дослідженнями.1-4 Omegamed® Імунітет містить унікальну форму DHA з водоростей (Life’s DHA®), завдяки чому добре
засвоюється і переноситься організмом.
Omegamed® Імунітет - це смачні препарати в привабливих для дітей формах.

Омегамед® — це препарати, які рекомендують і цінують педіатри.***
Серед препаратів для щоденного використання педіатри вибрали Омегамед® як  продукти:
• найефективніші, містять активні інгредієнти, які довели свою ефективність у численних наукових дослідженнях,
• найбезпечніші, можна приймати навіть самим маленьким дітям,
• з ідеальним складом, що відповідає актуальним рекомендаціям експертів,
• прості у використанні та зручні для дітей. 

Імунітет формується навіть до 18 років, але найголовніші – це перші роки життя дитини. У цей час молодий організм стикається з
такими викликами, як: інтенсивне збільшення ваги, в тому числі внутрішніх органів, висока потреба в енергії, відлучення від грудей, 
контакт з однолітками, наприклад, у яслах, дитячому садку, а отже, з різними бактеріями та вірусами. Ви можете зміцнити імунітет
за допомогою збалансованого харчування, фізичних вправ на свіжому повітрі та регулярного прийому дієтичної добавки Omegamed® 
Імунітет.

Чому правильне постачання Omegamed® Імунітет так важливо?

Як стосовувати Omegamed® Імунітет?

Доступні продукти Omegamed® Імунітет

Формування імунітету дитини – процес, який триває протягом усього періоду інтенсивного зростання. Ви отримаєте найкращі
результати завдяки систематичному щоденному прийому Omegamed® Імунітет.

Дізнайтеся на omegamed.pl яку додаткову користь можна отримати від продуктів Omegamed.

*Бібліографія
** Докозагексаєнова кислота (DHA) сприяє підтримці нормальної функції мозку та зору. Довідка може бути використана
тільки для харчових продуктів, які містять не менше 40 мг DHA на 100 г і на 100 ккал. Сприятливий ефект настає при
щоденному вживанні 250 мг DHA.
*** На основі опитування MMS з 2014 року, в якому брало участь 200 педіатрів. Препарат Omegamed найчастіше вказують
педіатри, коли говоримо про «продукт найефективніший, що містить активні речовини,дія яких доведена в численних
наукових дослідженнях»,  «продукт є найбезпечнішим, його можна стосувати навіть у немовлят та малихдітей», «продукт
має найбільш ідеальний склад, що відповідає актуальним рекомендаціям експертів», «продукт найзручніший для
використання, не потрібно тримати його в холодильнику», «продукт найбільш зручний для дітей, має гарний смак».
 1. Minns L. i wsp. PLEFA 2010;82:287-293. 2. Birch EE i wsp. Journal of Pediatrics 2010;156:902-6. 3. Urashima M. i wsp. Am J Clin 
Nutr 2010;91(5):1255-60. 4. Singh M, Das RR. Przegląd Cochrane 15 badań z randomizacją „Zinc for the common cold (Review)”. 
John Wiley & Sons, Ltd. 2011.02/2021
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Для дітей старше 3 років3+
• ПАСТИЛКИ для жування

DHA (100 мг)
вітамін D (15 мкг - 600 МО)

• РІДИНА в пакетиках
DHA (130 мг)
вітамін D (30 мкг - 1200 МО)
вітамін C (23 мг)
мед (74,8%)

• СИРОП в капсулах 
для жування

Для дітей старше 5 років5+

DHA (100 мг)
вітамін D (15 мкг - 600 МО)
вітамін C (20 мг)
цинк (10 мг)

Для дітей старше 1 року1+

• СИРОП в пляшці
DHA (100 мг)
вітамін D (15 мкг - 600 МО)
вітамін C (23 мг)
мед (76%)

Рекомендована добова доза: 
5 мл в день (приблизно 1 чайна ложка)

Рекомендована добова доза: 
1 капсула в день

Рекомендована добова доза: 
1 гелева пастилка

Рекомендована добова доза: 
1 пакетик


