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NutriGold Krill Oil 

 

Най-ефективният Омега-3 продукт 

48 пъти по-мощен антиоксидант от рибеното масло 

300 пъти по-мощен от витамини А и Е 

34 пъти по-мощен от Q10 

 

NutriGold Krill Oil е мощен омега-3 продукт. Действието на 1 капсула Krill Oil се равнява 

на сбора от 12 капсули рибено масло, 3 капсули коензим Q10 и 10 капсули фосфолипид. 

 

NutriGold Krill Oil е с клинично доказана ефективност върху: 

 

Сърдечно-съдова система: Подобрява дейността на сърдечно-съдовата система по 

няколко механизма: предпазва от образуване на съсиреци (тромби); подпомага нормалната 

сърдечна честота; подобрява дейността на кръвоносните съдове. Решава проблема с 

високите нива на общия холестерол – намалява нивата на „лошия” холестерол (LDL 

холестерола) и повишава нивата на „добрия” холестерол (HDL холестерола). Работи и в 

комбинация със статини. 

Нервна система: NutriGold Krill Oil подобрява емоционалната стабилност и увеличава 

способността за физически и умствени натоварвания – подобрява паметта и подсилва 

концентрацията. Успешно се прилага и при възрастни и деца. 

Предменструален синдром: Значително намалява менструалния дискомфорт при жените 

по няколко направления – ограничава предменструалното увеличаване на телесното тегло, 

благоприятства дейността на нервната система, подкрепя настроението и доброто 

самочувствие. 

Хронични проблеми: Подкрепя значително дейността на опорно-двигателния апарат, 

подобрява функцията на ставите. Подпомага естествените противовъзпалителни функции 

на организма. 

Имунитет и стареене: NutriGold Krill Oil подобрява имунитета. NutriGold Krill Oil е богат 

източник на високоефективния естествен антиоксидант астаксантин, което обуславя 

неговия позитивен ефект върху забавянето на стареенето. 

Маслото от крил е извлечено от дълбоководен арктически крил. Това гарантира, че то не 

е замърсено с токсини, пестициди, живак и други тежки метали. Маслото от крил е богат 

източник на омега-3 есенциални мастни киселини, особено на EPA (ейкозапентаенова) 



2 
 

киселина и DHA (докозахексаенова) киселина, както и на мощния антиоксидант 

астаксантин и на витамин А, витамин Е, витамин В4 (холин) и биофлавоноиди. 

DHA осигурява нормалното функциониране на ретината и очите. Тя е важна съставна част 

на клетъчните мембрани на мозъчните структури и приемът й благоприятства нервно-

психичната дейност и равновесието, подкрепя паметта. 

EPA от своя страна има пряка роля при поддържането на нивата на серумните 

триглицериди и холестерола във физиологични граници, при регулирането на сърдечната 

дейност, за подкрепа на естетствените противовъзпалителни функции на клетките. 

Астаксантинът е мощен естествен антиоксидант с доказано висока ефективност. Той 

улавя и елиминира свободните радикали, които се появяват в организма при стрес, лошо 

хранене и прекомерно физическо натоварване. По този начин той предпазва от увреждане 

ДНК в клетките и подкрепя забавянето на стареенето. Астаксантинът подпомага имунната 

дейност, особено полезно при епидемична обстановка, дава сили и енергия, позволява по-

продължително излагане на слънце без изгаряне. 

Витамин В4 (холин) е важен компонент в изграждането на мембраните на нервните 

клетки и в защитното покритие на нервните влакна. Достатъчният прием на холин 

съдейства за намаляването на чувството за умора и слабост, подкрепя доброто настроение 

и концентрацията. 

 

Прием на NutriGold Krill Oil 

2 капсули дневно, най-малко 3 месеца. Приема се по време на или малко след хранене. 

 


