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Διαθρεπτικές πληροφορίες

Ανά 1 κάψουλα Ανά 4 κάψουλες Ανά 5 κάψουλες

Ενέργεια 42 kJ  
10 kcal

168 k  
40 kcal

210 kJ  
50 kcal

Λιπαρά 1 g 4 g 5 g

Εκ των οποίων:

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 0.1 g 0.4 g 0.5 g

Μονο-ακόρεστα  
λιπαρά οξέα

0.1 g 0.4 g 0.5 g

Πολυακόρεστα  
λιπαρά οξέα

0.8 g 3.2 g 4.0 g

Υδατάνθρακες 0.4 g 1.6 g 2.0 g

Εκ των οποίων: 
σάκχαρα

0 g 0 g 0 g

Εδώδιμες ίνες 0.1 g 0.4 g 0.5 g

Πρωτεΐνη 0 g 0 g 0 g

Αλάτι 0 g 0.1 g 0.1 g

ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ιχθυέλαιο 1063 mg 4252 mg 5315 mg

Εκ των οποίων: ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

ΕΡΑ 375 mg 1500 mg 1875 mg

DHA 250 mg 1000 mg 1250 mg

Συστατικά:
Ιχθυέλαιο, επικάλυψη κάψουλας [σταθεροποιητής (Υδροξυπροπυλάμυλο), 
σκληρυντικό (γλυκερόλη), πηκτωματογόνο (καραγενάνη), ρυθμιστής 
οξύτητας (οξινο φωσφορικο νατριο)], αντιοξειδωτικό (α-τοκοφερόλη), 
φυσικές αρωματικές ύλες [έλαιο θυμαριού (Thymus vulgaris L.) (0,14 %), 
έλαιο μέντας (Mentha piperita L.) (0,07 %)]. Συμβουλή για αλλεργίες: για τα 
αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα

†3 φορές περισσότερο EPA και DHA κατά μέσο όρο όταν συγκρίνεται με την υφιστάμενη σύνθεση του Herbalifeline.
*Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια δοσολογία των 250mg των EPA και DHA.

**Τα ευεργετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με μία ημερήσια δοσολογία των 250mg από DHA.
***Τα ευεργετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την ημερήσια δοσολογία των 2g από EPA και DHA.

****Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με μία ημερήσια δοσολογία από 3g των EPA και DHA.
Δεν θα πρέπει να ξεπερνάται η ποσότητα των 5g από EPA και DHA σε ένα καθημερινό συμπλήρωμα διατροφής.

HERBALIFELINE® MAX

Συμπλήρωμα διατροφής με ωμέγα-3 λιπαρά EPA + DHA

Τα EPA και DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς*

Το DHA συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του 
εγκεφάλου και της φυσιολογικής όρασης**

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επισκεφτείτε το friendofthesea.org

Στοχευμένη Διατροφή

To Herbalifeline® Max είναι ένα αποκλειστικό 
μείγμα από Ωμέγα-3 ιχθυέλαια που 
περιέχει δύο απαραίτητα λιπαρά οξέα, το 
EPA (εικοσαπενταενοϊκό οξύ) και το DHA 
(εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ).

• Τα EPA και DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική 
λειτουργία της καρδιάς*, καθώς και στη 
διατήρηση της φυσιολογικής πίεσης**** του 
αίματος και των φυσιολογικών επιπέδων 
τριγλυκεριδίων στο αίμα.***

• Το DHA συμβάλλει στη διατήρηση της 
φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου 
και της φυσιολογικής όρασης. Επιπλέον, 
στην αποκλειστική αυτή σύνθεση του 
Herbalifeline® Max περιλαμβάνονται αιθέρια 
έλαια από θυμάρι και μέντα και εγκλείονται 
σε μια μοναδική κάψουλα γέλης (η οποία είναι 
κατάλληλη για χορτοφάγους) για την εξάλειψη 
κάθε δυσάρεστης επίγευσης.

• ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ επίπεδα από ΕΡΑ και DHA ανά κάψουλα† τα οποία 
ωφελούν την καρδιά*, την όραση** και τον εγκέφαλο**.

• ΝΕΑ σύνθεση με 5 βασικούς ισχυρισμούς

• ΝΕΟ ιχθυέλαιο από βιώσιμες πηγές διαπιστευμένες από τον οργανισμό 
Friend of the Sea

• ΝΕΑ κάψουλα γέλης, η οποία είναι κατάλληλη για χορτοφάγους

• Περιέχει αιθέρια έλαια από θυμάρι και μέντα για ευχάριστη γεύση.

• Όλα τα συστατικά εγκλείονται σε μια μοναδική κάψουλα γέλης,  
η οποία είναι κατάλληλη για χορτοφάγους.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Λήψη 1, 4 ή 5 κάψουλων την ημέρα (ανάλογα του ευεργετικού 
αποτελέσματος που επιθυμείτε να επιτύχετε) με νερό κατά προτίμηση 
με τα γεύματα της ημέρας.

Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μου σήμερα:
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