LIFE GUARD

• Suplemento formulado com a associação de Óleo
de Peixe, Coenzima Q10, Vitamina E, Astaxantina
e Vitamina A.
• Saúde Cardiovascular
• Saúde dos Olhos
• Ação Antioxidante
• Embalagem com 60 cápsulas
• Cápsulas Líquidas com dissolução rápida
LIFE GUARD é um suplemento formulado a partir da associação dos seguintes ingredientes: Óleo de Peixe, Coenzima Q10, Vitamina E, Astaxantina e Vitamina A.

•

Prevenção às cardiopatias, por sua ação anti-inflamatória;

•

Auxilia na saúde dos olhos, com a presença da Astaxantina, um carotenoide;

•

Previne o envelhecimento precoce;

•

A sua ação antioxidante protege o cérebro de doenças degenerativas, como, Alzeihmer e Parkinson.

Qual a ação de cada ingrediente?
Óleo de Peixe – Fonte de Ômega 3, fornece 108mg de DHA e 162 mg de EPA, que possui uma ação antiinflamatória, pois melhora os índices do colesterol e a circulação sanguínea. Deste modo, um de seus principais
benefícios é evitar a formação de coágulos no sangue, dificultando o risco de trombose e AVC.
Coenzima Q-10 (Coq-10) – atua como antioxidante, diminuindo os efeitos dos radicais livres, potencializando a
sua ação anti-aging. Além de auxiliar no equilíbrio cardíaco. A COQ-10 também está envolvida na produção de
anticorpos, fortalecendo o sistema imune.
Astaxantina - pertence à família dos carotenoides encontrado no salmão, Krill, camarão e outros alimentos.
Contribui com a regeneração da função muscular e reduz os marcadores de inflamação silenciosa e proteína
C-reativa (PCR). Atua de forma benéfica na melhora da função como na disseminação de importantes células de
defesa, como os linfócitos. Auxilia na redução do cansaço dos olhos e melhora a presbiopia (distúrbio da visão,
que ocorre aproximadamente aos 45 anos, quando o indivíduo não percebe mais com nitidez os objetos próximos ).

Performance Nutrition Fone: (11) 4425-8088 | Fax: (11) 4426-9634
www.performancenutrition.com.br | pn@performancenutrition.com.br

LIFE GUARD

Vitamina A e E: a adição destas duas importantes vitaminas, potencializa os benefícios antioxidantes, de saúde
cardiovascular e ocular do produto.
Cápsulas Líquidas: são cápsulas com liberação imediata dos ingredientes ativos que garantem uma biodisponibilidade otimizada.
Ingredientes: Óleo de Peixe (Omega 3), Coenzima Q10, DL-alfa-tocoferol Acetato, Astaxantina e Acetato de Retinol. Cápsula: Geleificante Gelatina, Água Purificada e Umectante Glicerina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Recomendação de Uso: Consumir duas cápsulas ao dia, de preferência às refeições ou conforme a recomendação
de um nutricionista e/ou médico nutrólogo.

Informação Nutricional – 2 Cápsulas – Contém 30 porções por embalagem.
Quant. por porção
%VD*
Valor Energético

8,1 kcal/34KJ

<1%

Gorduras Totais

0,90g

2%

Gorduras Saturadas

0,24 g

1%

Gorduras Monoinsaturadas

0,21g

**

Gorduras Polinsaturadas

0,39g

**

Ácido Eicosapentanóico (EPA)

162mg

**

Ácido Docosahexanóico (DHA)

108mg

**

Vitamina A

600mcg

100%

Vitamina E

10mg

100%

Astaxantina

4mg

**

CoQ10

100mg

**

Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
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