KONCENTRACE +
Kyselina dokosahexaenová (DHA) přispívá k udržení normální činnosti mozku. Hořčík
přispívá k normální psychické činnosti. Zinek přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím.

Esprico®
Doplněk stravy s obsahem omega-3 a
omega-6 mastných kyselin, hořčíku a
zinku.
Koncentrace je schopnost shromáždit své
myšlenky a plně se věnovat konkrétnímu cíli
i eliminovat všechny rušivé faktory.
Dočasná nesoustředěnost může mít mnoho
příčin: zahrnuje psychickou únavu nebo
přetížení, nedostatek fyzického pohybu,
nevyváženou stravu, nadměrné trávení času
před televizí nebo počítačem.
V tomto případě jsou velmi nápomocné
cílené vzdělávací programy. Úprava stravy
může mít také pozitivní účinek na
schopnost koncentrace.
Díky DHA, hořčíku a zinku vám Esprico®
může poskytnout další podporu, kterou
potřebujete ke zvládnutí výzev
každodenního života.

Co je Esprico® ?
Esprico® je doplněk stravy.
Esprico® obsahuje vyváženou kombinaci
čistého oleje z mořských ryb s hodnotnými
omega-3 mastnými kyselinami, kyselinou
eikosapentaenovou (EPA) a kyselinou
dokosahexaenová (DHA) a rostlinným
pupalkovým olejem, který je bohatým
zdrojem kyseliny gama-linolenové
(omega-6 mastná kyselina).

Jak se přípravek Esprico®
užívá?
Užívají se 2 tobolky ráno a večer každý den
během jídla nebo po jídle. Žvýkací tobolky
se mohou žvýkat nebo polykat celé a zapít
tekutinou. Dále je možné obsah kapslí
vytisknout přímo na lžíci nebo přimíchat do
jídla.
Esprico® není vhodné pro děti do 5 let.

Na co si mám dávat pozor při
užívání doplňku stravy
Esprico®?
Neužívejte Esprico®, pokud máte jakékoliv
alergie na složky doplňku stravy, jako jsou
např. ryby, sója nebo pupalka.
Nadměrná konzumace může vyvolat
laxativní účinek.

Jak se má Esprico® uchovávat?
Protože mastné kyseliny jsou citlivé na
světlo a teplo, tobolky se mají uchovávat na
chladném a suchém místě, ideálně ve vnější
krabičce doplňku stravy.
4 tobolky doplňku stravy Esprico®
(doporučená denní dávka) obsahují:
Kyselina eikosapentaenová
(EPA)
Kyselina dokosahexaenová
(DHA)

400 mg
40 mg

To znamená, že Esprico® je zvláště bohaté
na polynenasycené mastné kyseliny. DHA
zajišťuje správnou funkci mozku při příjmu
250 mg ze všech zdrojů. Esprico® obsahuje i
minerální látky, hořčík a zinek, které jsou
důležité pro správnou funkci psychiky
(hořčík) a správnou kognitivní funkci (zinek).

* Denní referenční hodnoty příjmu.

Jaké živiny obsahuje Esprico®?

Další informace:

Omega-3
mastná kyselina DHA
(Kyselina
dokosahexaenová)

přispívá k udržení normální
činnosti mozku

Hořčík

přispívá k normální
psychické činnosti (kognitivní a afektivní oblasti)

Zinek

přispívá k normálním
rozpoznávacím funkcím
(koncentrace, učení, představivost, rozpoznávání a
odolnost proti stresu)

Omega mastné kyseliny
Omega mastné kyseliny jsou zařazeny mezi
polynenasycené, esenciální mastné kyseliny.
Jsou nezbytné, protože tělo si tyto mastné
kyseliny neumí samo vytvořit. Tělo se bez
nich neobejde, protože jsou důležitou
součástí našeho mozku. To znamená, že
esenciální mastné kyseliny, které jsou
životně důležité, musíme přijímat v potravě.

Gama-linolenová kyselina
(GLA)

5,4 mg

Hořčík

80 mg (21 %*)

Zinek

5 mg (50 %*)

Esprico® neobsahuje:
• glutamáty (zvýrazňovače chuti)
• ftaláty (změkčovadla)
• laktózu
• konzervační látky
Esprico® je také bezlepkové.
Esprico® obsahuje čistý a jemně zpracovaný
olej z mořských ryb. Všechny oleje jsou
přísně testovány na těžké kovy a jiné
škodlivé chemikálie.
Esprico® je dostupný ve velikostech balení:
60 žvýkacích tobolek Esprico® a 120 žvýkacích tobolek Esprico®.
Další informace o výživovém doplňku
Esprico®, koncentraci a výživě najdete na:
www.esprico.de
Žvýkací tobolky
Poslední aktualizace: prosinec 2021

Minerály
Minerální látky, jako je hořčík a zinek,
musíme dodávat tělu v potravě, protože
tělo si je neumí samo syntetizovat.

Složení:
21,5% oleje z mořských RYB s vysokým
obsahem koncentrátu omega-3 mastných
kyselin, sladidlo xylitol, zvlhčující látka
glycerin, hořečnaté soli kyseliny citrónové,
želatina, modifikovaný škrob, rostlinný olej
(SÓJA), triglyceridy se středně dlouhým
řetězcem, 1,5% pupalkového oleje,
pomerančová příchuť, emulgátor lecitin ze
sojových bobů, glukonát zinečnatý,
regulátor kyselosti kyselina citrónová,
sladidlo acesulfam K, barviva oxid železitý a
hydroxid železitý.
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Karla Engliše 6/3201
150 00 Praha 5
Výrobce:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstraße 3, 61138 Niederdorfelden
Německo
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