
Cardio Complex with Omega-3, doplněk stravy 
 

Charakteristika: Cardio Complex with Omega-3 je doplněk stravy obohacený 

Omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami z černého rybízu a výtažkem ze 

zrníček vinné révy, výtažkem z olivovníku evropského, který příznivě ovlivňuje 

krevní oběh i krevní tlak, vitaminem B6, který přispívá k normální tvorbě 

červených krvinek, kyselinou listovou, která podporuje krvetvorbu, a vitaminem 

B1, který přispívá ke správné činnosti srdce. 
 

Účinné látky v jedné tobolce: 

Olej ze semen černého rybízu Ribes nigrum                 200,0 mg  - 

(min. 25% Omega-3 polynenasycených mastných kyselin)  

Extrakt z olivovníku evropského     50,1 mg - 

(min. 10% hydroxytyrosolu) 

Extrakt ze zrníček vinné révy             100,0 mg - 

 (min. 95% proanthokyanidinů)    

Vitamin B1        1,1 mg  100% DRHP 

Vitamin B6        1,4 mg  100% DRHP 

Kyselina listová                      200,0 μg   100% DRHP 

*DRHP - denní referenční hodnota příjmu; - není stanovena 
 

Složení: Olej ze semen černého rybízu (Ribes nigrum) - zdroj Omega-3 polynena-

sycených mastných kyselin, extrakt ze zrníček vinné révy (Vitis vinifera), inulin 

(plnidlo), extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea), stearan hořeč-

natý (protispékavá látka), pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, kyselina 

pteroylmonoglutamová, složení tobolky (želatina, barvivo – oxid titaničitý). 
 

Dávkování: Děti do 12 let 1 tobolku denně, ostatní 1-2 tobolky denně během jídla 

nebo po jídle zapít dostatečným množstvím tekutiny. 
 

Obsah: 120 tobolek  Hmotnost obsahu: 60 g +/- 5 % 
 

Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako 

náhrada pestré stravy. Neužívat v případě přecitlivělosti na některou ze složek. 

Není vhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. 

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo 

dosah dětí! 

Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 

102 00 Praha 10, Česká republika. 

Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2.  

                  Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného v bílém rámečku. 

Verze: CCO/01    CZ 461 


