
Laxolja
Здраве

100% естествената Husse Laxolja е
произведена от прясна сьомга в Норвегия.

Husse Laxojla е уникална хранителна добавка, богата на Омега-3, която подобрява качеството на кожата и 
козината. Laxojla също е естествен подобрител на вкуса и е перфектен източник на енергия, поради което 

може да се дава на коне и кучета с високи енергийни нужди, както и на работещи и спортни коне.

НАЛИЧЕН В БУТИЛКИ ОТ: 300 мл и 1л
СЪСТАВ: 100% малсо от сьомга.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: протеини 0%, фибри  0%, мазнини 100%, от които 
Омега-3 15% (DHA: 4%, EPA: 3%, DPA: 1,5%), Омега-6 10%, пепел 0%. Енергия:  
3750 кдж./890 ккал. за 100гр. 1 мл. масло от сьомга съдържа 220 мг. EPA, DHA 
и DPA

ЕФЕКТЪТ НА N- 3 МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ
Трите най-важни n-3 мастни киселини са (EPA) ейкозапентаенова киселина, 
(DHA) докозахексаенова киселина и (DPA) докозапентаенова киселина.  Тези 
мастни киселини са от жизнена важност за оптималното развитие, 
поддръжка и функциониране на множество тъкани и органи, по-специално: 
клетъчните мембрани, мозъка, кожата, кожната покривка, бъбреците, стените 
на кръвоносните съдове, имунната система, очите (ретината), прекурсор е на 
хормоните и сигналните вещества като например ейконазоидите.

N-3 МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ И БОЛЕСТИТЕ
Съществуват и много различни физиологични и патологични състояния, които 
повишават нуждата от n-3 мастни киселини за оптимална модулация на 
метаболизма. Например: инфекции, травми, лекуване на рани, стресов 
метаболизъм (може да бъде резултат от различни състояния и болести), 
постоперативен стрес, рак, заболяване на бъбреците (имунно медииран 
гломерулонефрит), кожни болести, алергии, заболявания на имунната система 
и стрес, сърдечни заболявания, заболявания на кръвта, възрастови 
заболявания и т.н.

LAXOLJA Е УНИКАЛНО РИБНО МАСЛО С ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО
Цялото производство се извършва в момента: това означава, че не се държи 
суров материал на склад. Производственото време от жива риба до 
завършеното, готово масло е един час. Суровите материали се обработват по 
ISO стандарти и произхода на маслото от сьомга може да бъде изцяло 
проследен. По време на производството или бутилирането не се използват 
консерванти и няма технически или химически процеси, които могат да 
засегнат качеството или функциите на продукта. Маслото от сьомга е продукт, 
който не съдържа химикали и добавки. Съдържа само прясно масло от 
сьомга. Нашият уникален достъп до висококачествени сурови материали 
прави това възможно. Когато се прави филе от сьомга маслото се извлича 
непосредствено от останалото рибно месо в същата фабрика. Резултатът е 
чисто масло от сьомга с уникално премиум качество що се отнася до състав, 
вкус и аромат. Заради високото съдържание на астанксантин маслото има 
оранжев цвят и много силно антиоксидантно действие. Нито едно 
допълнително добавяне на мастни киселини не може да се мери с качеството, 
постигнато по време на производство. Химическият анализ показва, че 
съставът и качеството на това масло са възможно най-добрите и стабилни 
във времето. Ароматът е като на прясна сьомга и маслото е много вкусно. 
Качеството на маслото е премиум за консумация и от хора и от животни. 
Чистото масло е отлична хранителна добавка и оптимална съставка на омега 
3 мастните киселини. Заради високото си качество, получено при най-доброто 
време на производство и високото съдържание на естествени антиоксиданти, 
продуктът е един от най-добрите възможни източници на омега 3 мастни 
киселини.

Тегло
–5кг
5–15кг
15–30кг
+30кг

Дневна доза
2,5 мл
5 мл
10 мл 
15 мл

Дневна доза
Понита
Дневна доза
Коне

15–30 мл

20–60 мл


