
דף מידע אודות מוצר של פרמנקס

www.nuskin.com/il

�

www.nuskin.com/il

�

* הצהרות אלה לא נבדקו ע"י מינהל המזון והתרופות. המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן.

דף מידע

* הצהרות אלה לא נבדקו ע"י מינהל המזון והתרופות. המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן.

MarineOmega הוא תוסף תזונה המספק חומצות שומן בלתי 
התורמים   ,DHA ו-   EPA ב-  עשיר  קרילי  ושמן  אומגה-3  רווי 
המוח,  של  הלב,  של  תקין  תפקוד  חוסן,  מיטבית,  לבריאות 

בריאות המערכת החיסונית והמפרקים.

האיזון העדין בין חומצות השומן  
של  תקין  לתפקוד  חשובים  תזונה  רכיבי  הינן  שומן  חומצות 
של  במיוחד  חשובות  קטגוריות  שתי  בגוף.  ומערכות  מבנים 
אומגה-6  הינן  לבריאות,  כחיוניות  המסווגות  שומן,  חומצות 
ואומגה-3. בשונה מחומצות שומן אחרות, אשר אותן יכול לייצר 
הגוף, את חומצות השומן אומגה-6 ואומגה-3 ניתן להשיג רק 
לקבל  ניתן  אומגה-6  שומן  חומצות  צורכים.  אנו  אותו  מהמזון 
שמנים  עם  המבושלים  מזונות  או  אותן  המכילים  ממזונות 
צמחיים העשירים באומגה-6, בעוד שהמקור העיקרי לחומצות 

השומן הבלתי רוויות אומגה-3 הוא שמן דגים.
תזונה נבונה צריכה לכלול תצרוכת מאוזנת ושווה של חומצות 
האוכלוסייה  מרבית  למעשה,  ואומגה-3.  אומגה-6  השומן 
רבים  ושומניים  מטוגנים  מזונות  לצרוך  נוטה  המערבי  בעולם 
אומגה-6.  השומן  חומצות  של  עודפות  רמות  המכילים  מדי, 
על  הקפדה  כוללים  אינם  רבים  תזונה  משטרי  מזאת,  יתרה 
צריכה של דגים העשירים באומגה-3, ובכך יוצרים מאזן בלתי 
תקין, המטה את הכף לטובת חומצות השומן אומגה-6 – אפילו 
של  הצריכה  הגברת  האומגה-3.  לרעת   30:� של  ליחס  עד 
בצריכה  ומנגד הפחתה  אומגה-3  רווי  הבלתי  חומצות השומן 
של חומצות השומן אומגה-6 תסייע לחידוש האיזון בין חומצות 

השומן החיוניות בגופנו.

הראיות המדעיות התומכות ביתרונות הבריאותיים של חומצות 
 100,000 מ-  יותר  רבות.  הינן  אומגה-3  רווי  הבלתי  השומן 
מחקרים מדעיים פורסמו אודות היתרונות הבריאותיים שבדגים 
התגובה  באיזון  מסיוע   ,)Medline 1966-2004( דגים  ובשמן 
ובתפקוד  במוח  לתמיכה  ועד  בגוף  האנטי-דלקתית  הטבעית 

מערכת כלי הדם והלב. 

היתרונות שבחומצות השומן הבלתי רווי אומגה-3 כוללים, בין 
היתר, את חיזוק פעולת המערכת החיסונית, תמיכה בבריאות 
והתנועה,  המפרקים  תפקוד  שיפור  הדם,  וכלי  הלב  מערכת 
וקידום  הגוף  של  האנטי-דלקתית  הטבעית  התגובה  וויסות 
בריאות העור. בין תפקודים אלה, EPA ו- DHA פועלים כאבני 
בניין לממברנות התא של כל אחד מתאי הגוף, ביניהם גם תאי 
המוח. מחקרים מראים כי EPA ו- DHA תומכים בתפקוד המוח 

ובחוסן הנפשי.*

של  יומית  הצריכה  את  להגביר  ממליצים  תזונתיים  מדענים 

המאזן  את  לשקם  כדי  אומגה-3,  רווי  הבלתי  השומן  חומצות 
הבריא בין חומצות השומן בגוף, אך לא בכל מקום ניתן להשיג 
מכילים  אינם  גידול  בחוות  הגדלים  )דגים  טריים  ים  דגים 
כמויות גבוהות של אומגה-3(. בנוסף, קיימת דאגה רבה בנוגע 
כבדות  ומתכות  רעלנים  של  מאוד  גבוהות  רמות  להימצאות 
בתחום  מומחים  בעולם.  הדגים  שווקי  ניזונים  ממנה  בדגה 
נשים  כגון  בסיכון,  הנמצאות  קבוצות  כי  המליצו  הבריאות 

בהריון, לא יצרכו סוגים מסויימים של דגים.

ובטוחה  נוחה  דרך  הוא  פרמנקס  של   MarineOmega ה- 
להגביר את הצריכה של חומצות השומן הבלתי רווי אומגה-3. 
שמן הדגים האולטרה-טהור שב- MarineOmega מופק מדגים 

החיים במי אוקיינוס זכים. 

MarineOmega מיוצר תחת תקנים גבוהים וקפדניים במיוחד של 
תהליך בקרת האיכות 6S של פרמנקס, המבטיח כי כל בקבוק 
ובקבוק יוצא מהמפעל כשהוא נטול רעלנים, מזהמים ומתכות 
ויטמין  MarineOmega אף מכיל  כבדות, המסוכנים לבריאות. 

E, כדי לשמור על טריות המוצר ולמנוע את התחמצנותו.

קרילי.  שמן   – ייחודית  מדעית  תגלית  מכיל   MarineOmega
ריכוז גבוה  זעיר החי במי האוקיינוס, המכיל  קריל הוא סרטן 
של EPA ו- DHA במבנה פוספוליפידי מיוחד, העובר את דפנות 
מערכת העיכול ומותירה את ה- DHA בצורתו המקורית. בכך 
למעשה הוא משמש כמקור זמין, אותו לא ניתן למצוא בשום 

מוצר אחר המכיל שמן דגים.

שמן קרילי מכיל גם את נוגד החימצון הקרוטנואיד אסטאקסאנתין 
ממקור  הופק  אשר  הראשון  הפלבנואיד   – מיוחד  ופלבנואיד 
נוספים.  חימצון  נוגדי  יתרונות  ומספק  אצה  או  צמח  שאיננו 

MarineOmega הוא התוסף הראשון המכיל שמן קרילי.

אופטימליות  רמות  מנוסחה המספקת  מורכב   MarineOmega
של 1200 מ"ג/ליום של חומצות שומן בלתי רווי אומגה-3 יחד 
עם שמן קרילי עשיר ב- EPA ו- DHA בארבע כמוסות ג'ל בטעם 

וניל. הכמוסות מכילות גם שמן לימון, לארומה נעימה.

כאשר נוטלים LifePak יחד עם MarineOmega, הם מספקים 
וחשובים  חיוניים  תזונה  רכיבי  של  אופטימליות  רמות 
בתזונה המערבית.  רכיבים החסרים  ובריאות,  ימים  לאריכות 
מהרכיבים  אחד  כל  עם  בסינרגיה  פועל   MarineOmega
שבמשפחת LifePak בכך שהוא מגביר את הזמינות הביולוגית 
של  מקסימלי  לניצול  ספיגתם,  ואת  התזונתיים  הרכיבים  של 

היתרונות הבריאותיים.*

תוסף תזונה אומגה-3 עם שמן קרילי*
MarineOmega
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MarineOmega*תוסף תזונה אומגה-3 עם שמן קרילי

יתרונות בריאותיים עיקריים של ה- 
:MarineOmega

מגביר את התגובה החיסונית של הגוף*  •
תומך בבריאות מערכת כלי הדם והלב*  •

תומך בתפקוד המוח ובבריאות*  •
משפר את תפקוד המפרקים והתנועה*  •

מקדם את בריאות העור*  •

מה הופך מוצר זה לבלעדי?
אומגה-3  של  תערובת  המכיל  הראשון  התזונה  תוסף  זהו   •

ושמן קרילי
מספק EPA ו- DHA משני מקורות: שמן דגים אולטרה-טהור   •

ושמן קרילי.
מכיל שמן קרילי ייחודי, אשר מספק יתרונות רבים:  •

ביולוגית  מבחינה  ביותר  פעילים   DHA ו-   EPA מספק   ◄

במבנה פוספוליפידי מיוחד, אשר נועד לשימוש ע"י המוח 
וממברנות התא בכל אחד מתאי הגוף.

הקרוטנואיד  העוצמה  רב  החימצון  נוגד  את  מכיל   ◄

אסטאקסאנתין. 
מכיל פלבנואיד מיוחד – הפלבנואיד הראשון אשר מופק   ◄

ממקור שאינו צמח או אצה.
עשיר בפוספוליפידים חשובים ליצירה והגנה על ממברנות   ◄

העצבים.*
מקור אולטרה-טהור של שמן דגים טרי אשר נבדק ואושר כי   •

הינו נטול רעלים, זיהומים ומתכות כבדות.
לארומה  טבעי,  לימון  ושמן  וניל  בטעם  רכות  ג'ל  כמוסות   •

נעימה.

למי כדאי להשתמש במוצר זה?
מכל  להנות  המבקשים  האנשים  לכל  נועד   MarineOmega
ברמות  אומגה-3,  רווי  הבלתי  השומן  חומצות  של  היתרונות 
אינם  אשר  וילדים  בוגרים  אנשים  כי  מומלץ  אופטימליות. 
צורכים 2 עד 3 מנות דג בכל שבוע או אשר בוחרים להימנע 
יטלו  בדגים,  הנפוצים  כבדות  ובמתכות  שברעלים  מהסיכון 

MarineOmega באופן קבוע.

הידעתם?
ימי מבוקשות  אומגה-3 ממקור  רווי  חומצות השומן הבלתי   •

יותר מאלה שמקורן בצומח משתי סיבות: 
מוגבלות  כמויות  מכילים  הצמחיים  השמנים  מרבית 
בלבד של חומצות השומן הבלתי רווי אומגה-3 )פחות 

מ- %�(.
פשתן(  שמן  )כגון  ביותר  הטוב  הצמחי  המקור  גם 
בעלי  הספציפיים  האומגה-3   ,DHA ו-   EPA מכיל  אינו 

היתרונות הבריאותיים הטובים ביותר

MarineOmega מספק EPA ו- DHA משני מקורות: 1( שמן   •
דגים אולטרה-טהור, 2( שמן קרילי, עם EPA ו- DHA במבנה 

.�

.2

פוספוליפידי מיוחד. 
ארבע  של  אומגה-3  רווי  הבלתי  השומן  חומצות  תכולת   •
כמוסות ג'ל רך של MarineOmega שווה ערך ל- 9 ק"ג שמן 
בישול נפוץ. שמני בישול נפוצים מכילים בעיקר חומצות שומן 
רווי  בלתי  שומן  חומצות  בכלל,  אם  מאוד,  ומעט  אומגה-6 

אומגה-3.
של  וההצטברות  מהעלייה  הדאגה  גוברת  העולם  ברחבי   •
דגה  במצבורי  ודיוקסינים  רעלנים  רעילים,  כימיים  חומרים 
באכילת  להמעיט  בהריון  לנשים  ממליצים  ומומחים  רבים, 

דגים.
תקני בקרת האיכות 6S קפדניים במיוחד, להבטחת היעילות   •
אשר  וקריל  דגים  בוחרת  פרמנקס  התוסף.  של  והבטיחות 

נבדק ואושר כי הינם נטולי רעלים, זיהומים ומתכות כבדות
מכיל  שהוא  בכך  הידוע  היחידי  החי  המקור  הוא  קריל   •
מקורם  כיום  הידועים  הפלבנואידים  שאר  כל  פלבנואידים. 

בצומח.
איגוד הלב האמריקאי )AHA( ממליץ לכל אדם להגביר את   •

צריכת האומגה-3 שלו.

שאלות נפוצות
?Marine Omega -מהם מרכיבי המפתח ב

מספקת  כמוסות(,  )שתי   MarineOmega של  יומית  מנה  כל 
 DHA  ,EPA ל-  נפלא  מקור  נפטון,  קרילי  שמן  של  מ"ג   200
 400 מספקות   MarineOmega כמוסות  שתי  ופוספוליפידים. 
מ"ג DHA ו- 200 מ"ג חומצות שומן בלתי רווי אומגה-3 נוספות. 
טבעי  ממקור   E ויטמין  של  יב"ל   �0 מכיל  התוסף  בנוסף, 
כתערובת טוקופרולים, כנוגד חימצון, וכן נעשה שימוש בווניל 

ובלימון, בזכות טעמם וריחם הנעים.

?DHA -ו EPA מה זה
 docosahexaenoic(  DHA ו-   EPA )eicosapentaenoic acid(
acid( הינם חומצות שומן בלתי רווי אומגה-3 אשר נמצאו כרכיבי 
תזונה חיוניים לתזונת האדם, כיוון שהם מהווים את אבני הבניין 
לחומצות שומן נוספות, להן זקוק הגוף וכיוון שסוגים רבים של 
תאים ורקמות מכילים את חומצות השומן הללו )לדוגמה, ניתן 

למצוא אותם ברמות גבוהות ברקמת המוח וברשתית העין(.

האם ל- MarineOmega בסיס מדעי מוצק?
אומגה- רווי  בלתי  שומן  חומצות  כי  מראים  מדעיים  מחקרים 
והלב,  הדם  כלי  מערכת  בבריאות  לתמוך  מסייעות  מדגים   3
בתגובת המערכת החיסונית, בתפקוד האנטי-דלקתי, בתפקוד 
גם  המחקרים  העור.  ובבריאות  ובתנועה  המפרקים  המוח, 
אשר  מזונות  צורכים  אנשים  האחרונות  בשנים  כי  מראים 
וצריכה  אומגה-6  חומצות שומן  מוגברת של  לצריכה  מובילים 

מועטה ביותר של חומצות השומן הבלתי רווי אומגה-3.*
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MarineOmega*תוסף תזונה אומגה-3 עם שמן קרילי

האם ה- MarineOmega בטוח לשימוש?
פרמנקס  המומלץ.  במינון  לשימוש  בטוח   MarineOmega
פועלת תחת תקני בקרת איכות 6S קפדניים במיוחד, להבטחת 
נבדק  אשר  וקריל  דגים  בוחרת  החברה  והבטיחות.  היעילות 
ואושר כי הינם נטולי רעלים, זיהומים ומתכות כבדות. מומלץ כי 
אנשים הנוטלים כמויות גדולות של אספירין, אנשים הנוטלים 
מרשם  תרופות  הנוטלים  ואנשים  קרישה  מונעות  תרופות 
אחרות יתייעצו עם רופא לפני שהם מתחילים ליטול כל תוסף 
תזונה שהוא. כמו כן, יש להפסיק את השימוש במוצר שבועיים 

לפני ניתוח.

?Optimum Omega -ו MarineOmega מהו ההבדל בין
נוספים,  יתרונות  לו  ויש  קרילי,  שמן  מכיל   MarineOmega
ביניהם כמות גדולה של EPA ו- DHA המהווה יתרון לתפקוד 

המוח.

האם באפשרותי לקבל את כל הכמות של האומגה-3 לה 
אני זקוק ממזון  בלבד?

אנשים האוכלים דגים מדי יום יכולים לקבל את מרבית האומגה-
3 לה גופם זקוק. יחד עם זאת, הדאגה הגוברת מהימצאותם 
על  להמליץ  המומחים  את  הביאה  ומזהמים  דיוקסינים  של 
הגבלת הצריכה של דגים מסויימים לפעם בשבוע. תוסף תזונה 
המכיל שמן דגים הוא הדרך הנוחה להוסיף את חומצות השומן 

הבלתי רווי אומגה-3 לתזונה שלכם.

מחקרים מדעיים מובילים
 Sampalis F, et al. Evaluation of the effects of neptune
 krill oil on the management of premenstrual syndrome
 and dysmenorrhea. Alternative Medicine Review, 2003;

.Volume8, Number 2
 Parris M. Kidd, Ph.D. Krill Omega-3 Oil: Nutraceutical
 synergy on the cutting edge. Total Health, Volume 25,

.No.4
 Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ. American Heart
 Association Scientific Statement: Fish consumption, fish
oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease.

.Circulation, 2002;106:2747-2757
 Nestel P, Shige H, Pomeroy S, Cehun M, Abbey M,
 Raederstorff D. The n-3 fatty acids eicosapentaenoic
 acid and docosahexaenoic acid increase systemic
 arterial compliance in humans. Am J Clin Nutr, 2002;

.76:326-30

.�

.2

.3

.4

טבלת ערכים תזונתיים
למנה יומית )2 כמוסות(:

% קצובה כמותרכיב
יומית*

סה"כ קלוריות
  קלוריות משומן

20
20

סה"כ שומן
  מתוכו שומן רווי

2 גרם
0.5 גרם

3%
2%

מ"ג0כולסטרול
E ויטמין

)כתערובת טוקופרולים טבעית(
�034% יב"ל

2,200 מ"גמיצוי שמני דגים
EPA
DHA

חומצת שומן בלתי רווי אומגה-
3 נוספות

300 מ"ג
200 מ"ג

�00 מ"ג

�00 מ"ג™NKO - שמן קרילי

* קצובה יומית מומלצת עבור גברים ונשים בני 25-50

רכיבים נוספים: ג'לטין, גליצרין, מים מזוקקים, שמן לימון טבעי, 
וניל.

אופן השימוש
לקחת 1-2 כמוסות ג'ל רך יחד עם כוס מים, בארוחת הבוקר 

והערב. לאחסן במקום קריר ויבש.
לילדים מגיל 6-11 - כמוסה אחת ביום.

מגיל 12 ומעלה - 2 כמוסות ביום.

אזהרות
להרחיק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 6. נשים הרות או 
מניקות ואנשים הנוטלים תרופות מרשם צריכים להתייעץ עם 

רופא לפני תחילת השימוש במוצר.


