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O O μετρούμενος
δείκτης  σας HS  HS Ωμέγα 3 3
Ο Δείκτης HS Ωμέγα 3 είναι το ποσοστό των
λιπαρών Ωμέγα 3 EPA και DHA επί της συνολικής
περιεκτικότητας λιπαρών οξέων στο αίμα. Ένας
υψηλός δείκτης σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο
στεφανιαίων νόσων. Το να γνωρίζετε το δικό σας
Δείκτη HS Ωμέγα 3 σας δίνει τη δυνατότητα να
διατηρήσετε την καλή υγεία σας. Η δομή και η
λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και του
μυών εξαρτάται από το αν τα κύτταρα έχουν
επάρκεια σε λιπαρά οξέα Ωμέγα 3.

Το τεστ cerascreen® δεν μπορεί και ούτε προορίζεται να
αντικαταστήσει την παροχή ιατρικών συμβουλών. Το παρόν
έγγραφο δημιουργήθηκε αυτόματα και ισχύει χωρίς υπογραφή.

Επιθυμητό εύρος: 8%-11%.
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	O μετρούμενος δείκτης σας HS Ωμέγα 3
	Τα αποτελέσματα της μέτρησής σας:
	Μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση;
	Δεν καταλαβαίνω τη διανομή των διαφορετικών λιπαρών οξέων!
	Γιατί στην περίπτωση μου η σχέση είναι με κόκκινο χρώμα ενώ ο δείκτης με πράσινο;
	Τι σημαίνουν οι κόκκινες τιμές για τα λιπαρά οξέα Ωμέγα 6;
	Είμαι πάνω από το εύρος αναφοράς για τα λιπαρά οξέα Ωμέγα 3. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό;
	Τι είναι τα λιπαρά οξέα Ωμέγα;
	Γιατί χρειάζομαι τα Ωμέγα 3;
	Τι είναι η αναλογία Ωμέγα 6/3;
	Τι είναι ο δείκτης Ωμέγα 3;
	Ποιες τροφές περιέχουν λιπαρά οξέα Ωμέγα 3;
	Ποια είναι η ποσότητα Ωμέγα 3 που χρειάζομαι;
	Τι είναι τα λιπαρά οξέα Ωμέγα 6 και για ποιο λόγο τα χρειάζομαι;
	Ποια είναι τα συμπτώματα της έλλειψης Ωμέγα 3;
	Αξίζει να πάρω συμπληρώματα διατροφής;



