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ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ З ЛІКАРЕМ ТА ОЗНАЙОМТЕСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ!  
Матеріал завантажений з сайту www.beres.ua. Інформація з сайту www.beres.ua несе загальний характер і служить для ознайомлювальних цілей. Не дивлячись 
на те, що ЗАТ “БЕРЕШ ФАРМА” уважно слідкує за змістом сайту, ми не можемо гарантувати, що надана інформація не містить неточностей чи не виявиться 
застарілою. Тому якщо Ви виявили помилки на даному сайті, ми просимо повідомити про це: info@beres.ua 

 
Дієтична добавка Береш Омега-3 Кардіовіт. 
 
Склад: 1 желатинова капсула, містить:  
Риб’ячий жир – 500 мг, з них: 
Насичені жирні кислоти - 30 мг 
Мононенасичені жирні кислоти – 80 мг 
Поліненасичені жирні кислоти – 370 мг,  
  з них 
  Омега-3 жирні кислоти – 275 мг 
    з них 
    EPA – 140 мг 
    DHA – 100 мг 
Допоміжні речовини: желатин, зволожувач (гліцерин), DL-α-токоферолу ацетат, вода. Без ГМО. 
 
Рекомендації до споживання: може бути рекомендована в якості дієтичної добавки, як додаткове 
джерело Омега-3-поліненасичених жирних кислот (EPA, DHA). Сприяє нормалізації функціонування 
серцево-судинної системи. 
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. 
 
Спосіб застосування та рекомендована кількість: дорослим по 2 желатинові капсули на 
день. Рекомендовано приймати під час прийому їжі зі склянкою (150-200 мл) води. 
Термін споживання: рекомендований термін споживання 1 місяць. Подальший термін споживання та 
можливість повторних курсів узгоджується з лікарем.  
 

Не є лікарським засобом.   
Застереження щодо вживання: індивідуальна несприйнятливість, вагітність та період лактації, не 
перевищувати рекомендовану добову дозу, не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 
харчування. Зберігати в недоступному для дітей місці! 
Дата виробництва та строк придатності: термін придатності до кінця місяця вказаного на упаковці 
(місяць/рік) 
Номер серії виробництва: вказано на упаковці. 
Кількість нетто, форма випуску: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160 штук по 0,694 г желатинових 
капсул у блістері з ПВХ-АЛУ (по 10 капсул / блістер), в картонній упаковці. 
Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25° С. 
Виробник: ЗАТ «Береш Фарма» Угорщина, 5000, Сольнок, вул.Надьшандор Йожеф 39, тел.: +36 
56 377 211 
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