
VITA OMEXANTHIN
✔ EPA/DHA – Fosfolipide – Astaxantină  
✔ Complex de substanțe active pentru inimă, creier și memorie 
✔ Complex de substanțe active pentru ochi uscați 
✔in doză mare, fără vărsături 

Natural și cu concentrație ridicată 
500 mg EPA & DHA – fosfolipide – 4 mg 

astaxantină 
Vita Omexanthin ® 

Funcție cerebrală – Ochi și vedere – 
Sistem cardio-vascular 

Krill-Omega 3 (EPA & DHA) - fosfolipide – 
astaxantină 

Pachete cu 60 de capsule. 
Fără gluten. Fără coloranți. Nu se varsă. 

Vita Omexanthin – 1 până la 2 capsule pe zi 

Importat si comercializat de  
Centrul Optic Munteanu SRL, Timisoara  

Produs în Elveția 

Descriere: Supliment alimentar cu ulei de krill și de pește cu acizi grași omega 3 EPA și DHA, astaxantină și fosfolipide. 
EPA și DHA contribuie la o funcție cardiacă norală. DHA contribuie la obținerea unei vederi normale. DHA contribuie la o funcție 
cerebrală normală. 

Ingrediente: ulei de krill (extract de lipide din Krill Euphasia superba din Antarctica), ulei de pește (tipuri de pește: hamsie, sardine, 
macrou, ton), ulei MCT, antioxidanți: tocoferol mixt, ascorbilpalmitat, extract de rozmarin, capsula: gelatină.  
Fără gluten. Fără lactoză. A nu se administra în caz de alergii la pește și la fructe de mare. Poate conține urme de proteine de la 
crustacee și pești. Persoanele sub tratament anticoagulant trebuie să consulte un specialist înainte de administrarea acestui supliment 
alimentar. 
Dozaj: A se bea zilnic 1 până la 2 capsule cu lichide.  
Pachet: Vita Omexanthin ®      60 de capsule  MS / Nr. 1521/2019 

Vita Omexanthin ®

Valori nutriționale per Porția zilnică 2 
capsule

Valoarea calorică kl (kcal) 66/16

Grăsimi 1,64g

- din care acizi grași saturați 0,40g

- din care acizi grași simpli nesaturați 0,28g

- din care acizi grași multipli nesaturați 0,80g

- din care acizi grași omega 3 0,60g

- din care EPA 300mg

- din car DHA 200mg

Colesterol 12mg

Natriu 0mg

Vitamina E 0,72mg

Fosfolipide 840mg

Astaxantină 4,0mg




