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1. WŁAŚCIWOŚCI SUPLEMENTU DIETY  
ZDROWE SERCE prodiab®

ZDROWE SERCE prodiab® to suplement diety zawierający 
dwa istotne dla zdrowia człowieka wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe z rodziny Omega-3: kwas dokozaheksaenowy (DHA) 
i kwas eikozapentaenowy (EPA). Określane są jako Niezbędne 
Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT).  Niestety kwasy z rodziny 
omega-3 nie są syntetyzowane w organizmie człowieka,  dlatego 
też substancje te muszą być bezwzględnie pozyskane wraz 
z pokarmem. Kwasy te  zawarte są w dużych ilościach w tłuszczu ryb 
(np. makrela, sardynki, łosoś, tuńczyk), natomiast przeciętna dieta 
w Polsce jest bardzo uboga w pokarmy zawierające kwasy z rodziny 
omega-3. Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego 
funkcjonowania serca*. Poza tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) 
odgrywa rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania 
mózgu oraz poprawnego widzenia**. Dodatkowo zawarta 
w produkcie witamina E pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym.
*Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA 
i DHA dziennie. 
**Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg 
DHA dziennie.

ZDROWE SERCE prodiab® to suplement diety dla osób:
 ▶ chcących wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie serca,
 ▶ pragnących wspomóc prawidłowe funkcjonowanie mózgu 

oraz poprawne widzenie,
 ▶ narażonych na szkodliwe działanie wolnych rodników, 
 ▶ potrzebujących uzupełnić dietę w kwasy omega-3.

2. OSTRZEŻENIA

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie 
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników produktu. Alergeny wyróżniono w wykazie składników 
przez podkreślenie. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, 
kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Dla utrzymania 
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę 
i prowadzić zdrowy tryb życia. Preparat nie może być stosowany 
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Produkt bez dodatku cukrów. 

Surowce stosowane w produkcie nie są pochodzenia zbożowego.

3. SPOSÓB UŻUCIA

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 
1  kapsułka dziennie.

Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji:

Składnik Zawartość  
w 1 kapsułce %RWS*

Olej rybi, w tym:
ܯ  EPA (kwas eikozapentaenowy)
ܯ  DHA 
(kwas dokozaheksaenowy)

500,8 mg
90,1 mg EPA

60,1 mg DHA
-

Witamina E 10 mg 83,3%

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, 
w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Chronić przed światłem. 

Nie należy stosować po upływie daty minimalnej trwałości, 
podanej na spodzie opakowania i blistrze. Data minimalnej 
trwałości oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

60 kapsułek
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Producent:
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa
Polska
www.bioton.pl

5. INFORMACJE O SKŁADZIE

Jak wygląda suplement diety ZDROWE SERCE prodiab® i co 
zawiera opakowanie

Kapsułki żelatynowe miękkie.
Zawartość netto: 43,05 g (60 kapsułek po 717,5 mg)
Produkt jest dostępny w opakowaniu typu blister, pakowany 
w kartonik z ulotką. 

Co zawiera suplement diety ZDROWE SERCE prodiab®

Składniki: olej rybi, żelatyna wołowa, substancja utrzymująca 
wilgoć - glicerol, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), 
przeciwutleniacz - mieszanina tokoferoli.

DLACZEGO HEPATRIM®?
to suplement diety przeznaczony dla osób, które chcą dodatkowo 
wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie wątroby i układu trawiennego.
preparat ten zawiera unikalne połączenie choliny oraz 
ekstraktów roślinnych.

Polecamy również

Więcej informacji na: www.laboratoriumbioton.pl
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