Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: εξαιρετικά πολύτιμα
(αλλά η ποιότητα δεν είναι δεδομένη...)
Η λειτουργία κάθε οργάνου, κάθε συστήματος, ακόμη και κάθε κυττάρου του σώματός μας, εξαρτάται
από την παρουσία των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.
Επειδή οι μελέτες υποδεικνύουν τα EPA και DHA
από λιπαρό ψάρι ως τα πλέον πολύτιμα ωμέγα-3,
είναι αυτονόητη (σε περίπτωση που δεν τρώμε
αρκετό λιπαρό ψάρι) η εξαιρετική σημασία για την
υγεία μας που έχει η χρήση ενός συμπληρώματος
διατροφής με υψηλής ποιότητας ωμέγα-3.
Αλλά ποιες είναι οι προδιαγραφές ενός τέτοιου συμπληρώματος; Κατ’ αρχήν θα πρέπει τα EPA και
DHA να προέρχονται από άγριο (όχι ιχθυοτροφείου)
λιπαρό ψάρι και να μην έχουν υποστεί χημική επε-

ξεργασία που να τροποποιεί το μόριό τους (μετατροπή των φυσικών ωμέγα-3 σε συνθετικά, για επίτευξη συμπύκνωσης με μικρότερο κόστος). Δεύτερον,
θα πρέπει να προέρχονται από πολύ καθαρές θάλασσες και, επιπλέον, να διέρχονται όλους εκείνους
τους ελέγχους/διαδικασίες που να εγγυώνται ένα
τελικό προϊόν υψηλής καθαρότητας (εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών
ουσιών, κατά προτίμηση πολύ χαμηλότερα από αυτά
που δέχεται ως ακίνδυνα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
Εθνικές νομοθεσίες). Τρίτον, εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα οξείδωσης, κατά προτίμηση πολύ χαμηλότερα
από αυτά που δέχεται η Ευρ. Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ωμέγα-3 Möller’s ζητήστε μας φυλλάδιο ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

Τρόπος χρήσης: Μία κάψουλα και μια ταμπλέτα μαζί με
το φαγητό ή και με άδειο στομάχι (μαζί με νερό). Αποφύγετε τις προχωρημένες βραδινές ώρες, επειδή η αυξημένη
ενέργεια δε βοηθάει στον ύπνο.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν αποτελούν υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας
αν είστε έγκυος, θηλάζουσα ή υπό φαρμακευτική αγωγή.
Αρ. Πρωτ. Γνωστ. ΕΟΦ Κάψουλας: 1100/7-1-2019
Αρ. Πρωτ. Γνωστ. ΕΟΦ Ταμπλέτας: 1099/7-1-2019
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Ολική Υποστήριξη του
οργανισμού, για όλους,
κάθε μέρα!
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Όπως όλες οι μελέτες δείχνουν, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού (ενήλικες και παιδιά) υποφέρουν από ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων, όπως είναι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, οι βιταμίνες και τα μέταλλα. Επειδή τα
συστατικά αυτά δεν μπορεί να τα παράξει ο οργανισμός μας (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, και υπό προϋποθέσεις) αλλά πρέπει να τα λαμβάνει συνεχώς από τις τροφές, ώστε να μπορεί να λειτουργεί, είναι φανερό
πόσο μεγάλης σημασίας για την υγεία μας είναι μια ισορροπημένη, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή.

αποβάλλονται κατά την επεξεργασία και τον «εξευγενισμό» των τροφών, ενώ, ειδικά οι βιταμίνες, είναι ευαίσθητες στη συντήρηση και στη θερμική επεξεργασία
των τροφών, περιλαμβανομένου του μαγειρέματος.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η αξία ενός ποιοτικού συμπληρώματος διατροφής για την υγεία όλων
εκείνων που δεν μπορούν να έχουν μια υγιεινή διατροφή ή δεν μπορούν να απορροφήσουν ή να αξιοποιήσουν τα θρεπτικά συστατικά των τροφών, λόγω
διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων η λήψη
ορισμένων φαρμάκων ή παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος.

MÖLLER’S TOTAL: ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΩΜΕΓΑ-3 ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ
Το Möller’s Total παρέχοντας ένα συνεργικό συνδυασμό ωμέγα-3 λιπαρών οξέων με πλήρη σειρά
βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων καλύπτει διατροφικές ελλείψεις και ανεπάρκειες, προστατεύοντας
μακροπρόθεσμα από πλήθος παθήσεων, ακόμη και
πολύ σοβαρών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αμέσως
ενέργεια, ζωτικότητα και ευεξία, συμβάλλοντας καθοριστικά σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ιδού μερικά από τα ευεργετικά αποτελέσματα που μπορούμε να αναμένουμε από τη χρήση του Möller’s Total:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Δυστυχώς, η εμπειρία δείχνει ότι λίγοι είναι
αυτοί που κατορθώνουν σήμερα να έχουν μια
τέτοια διατροφή. Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι: κακές διατροφικές συνήθειες. Απουσία
γνώσεων υγιεινής διατροφής. Έντονοι ρυθμοί
ζωής που μας αναγκάζουν να τρώμε βιαστικά
και πρόχειρα ή εκτός σπιτιού. Υψηλής επεξεργασίας τροφές που έχουν χάσει τα πολυτιμότερα
συστατικά τους, ενώ περιέχουν πολλές «κενές»
θερμίδες.

Mollers total 3ptyxo final.indd 2

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ:
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΛΛΑ … ΜΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ
Τα βασικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας είναι οι πρωτεΐνες, τα λίπη, οι υδατάνθρακες, οι βιταμίνες και τα μέταλλα. Και ενώ τα τρία
πρώτα τα λαμβάνουμε κατά κανόνα σε ικανοποιητικές έως και υπερβολικές ποσότητες –τουλάχιστον
στις ανεπτυγμένες χώρες– όταν ερχόμαστε στις βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία η κατάσταση χειροτερεύει δραματικά. Αυτό διότι τα συστατικά αυτά συχνά

• Αύξηση της ενέργειας και της ζωτικότητας, μείωση της κόπωσης.
• Βελτίωση καρδιακής λειτουργίας, μείωση του
κινδύνου καρδιακής νόσου. Μείωση τριγλυκεριδίων, βελτίωση της σχέσης καλής/κακής χοληστερίνης. Μείωση υψηλής πίεσης. Διατήρηση της ελαστικότητας των αρτηριών, συμβολή στην αποτροπή
σχηματισμού αθηρωματικής πλάκας.

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
• Ενίσχυση του νευρικού συστήματος και της εγκεφαλικής λειτουργίας, αύξηση της νοητικής επίδο-

σης, βελτίωση της ψυχολογίας. Άτομα που καταναλώνουν υψηλότερες ποσότητες νιασίνης κι άλλων
βιταμινών του συμπλέγματος Β από τρόφιμα και πολυβιταμίνες φαίνεται να έχουν μικρότερο κίνδυνο να
εμφανίσουν νόσο Αλτσχάιμερ, απώλεια γνωστικών
δεξιοτήτων λόγω ηλικίας, κατάθλιψη, εξάρτηση από
το αλκοόλ.

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ,
ΟΣΤΑ, ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, το
οποίο παρέχει αυξημένη προστασία έναντι εποχικών λοιμώξεων, όπως το κρυολόγημα, αλλά και
σοβαρότερων προβλημάτων, όπως ή αλλεργία, η
αρθρίτιδα, η παθολογική ανάπτυξη των κυττάρων
και ο καρκίνος.
• Αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου. Ενίσχυση
οστών, δοντιών, ούλων και χόνδρων. Ταχύτερη
επούλωση τραυμάτων. Βελτίωση της συνοχής και
όψης της επιδερμίδας. Μείωση του βάθους των
ρυτίδων και προστασία από το σχηματισμό νέων.
Αύξηση της αντοχής των οστών. Επιβράδυνση απώλειας οστικής μάζας/πυκνότητας. Μείωση της οδοντικής πλάκας.
• Υποστήριξη της λειτουργίας των μυών. Μείωση του
πόνου σε άτομα με ινομυαλγία. Αύξηση της μυϊκής
δύναμης ισχίου και ποδιών. Βελτίωση των συμπτωμάτων χρόνιας κόπωσης. Μείωση της συχνότητας και
της έντασης μυϊκής κράμπας.

ΜΑΤΙΑ, ΔΕΡΜΑ, ΜΑΛΛΙΑ,
ΝΥΧΙΑ - ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΠΛΗΓΩΝ
• Βελτίωση της όρασης. Μείωση κινδύνου εμφάνισης καταρράκτη. Επιβράδυνση της εξέλιξης μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Βελτίωση
της επούλωσης μετά από χειρουργική επέμβαση με
λέιζερ στα μάτια. Μείωση του κινδύνου απώλειας
όρασης λόγω ηλικίας.
• Βελτίωση της όψης σε δέρμα, μαλλιά, νύχια. Μείωση της ακμής. Επιτάχυνση της επούλωσης εγκαυ-

μάτων, πληγών κατάκλισης σε ηλικιωμένους, ελκών σε πόδια διαβητικών. Επιβράδυνση απώλειας
μαλλιών.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ,
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΕΞ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Αντιοξειδωτική προστασία. Επιβράδυνση εμφάνισης ωχράς κηλίδας και απώλειας όρασης λόγω ηλικίας. Βελτίωση των ρυτίδων (μείωση του βάθους).
• Βελτίωση γονιμότητας, αναπαραγωγής, σπερματογένεσης. Αντιοξειδωτική δράση στο σπερματικό

πλάσμα. Προστασία κατά του εκφυλισμού των όρχεων. Διατήρηση της υγείας του προστάτη. Αύξηση
της σεξουαλικής διάθεσης. Βελτίωση της κινητικότητας, βιωσιμότητας, αριθμού των σπερματοζωαρίων και των ποσοστών γονιμότητας σε άνδρες με
χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Βελτίωση της ποιότητας σπερματοζωαρίων στους άνδρες με μέτρια
κιρσοκήλη.
• Αύξηση επιπέδων τεστοστερόνης. Βελτίωση
σπερματογένεσης, γονιμότητας, σεξουαλική διάθεσης και μακροχρόνιας σεξουαλικής υγείας.
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