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Cel badania
Obniżenie poziomu cholesterolu
poprzez suplementację produktem
OMEGACTIVE u niepalących pacjentów
obu płci, z wysokim stanem lipidów

Wprowadzenie
Nieleczony i podwyższony poziom lipidów jest
jest jedną z głównych przyczyn chorób sercowonaczyniowych i mózgowo-naczyniowych. Problem
jest poważny i globalny!
Tylko bardzo niewielka liczba osób ćwiczy
codziennie oraz stosuje zdrową, zbilansowaną
dietę charakteryzującą się równowagą między
witaminami a kwasami tłuszczowymi.
Prawidłowe nawyki żywieniowe to przede
wszystkim dieta oparta na świeżych produktach
takich jak warzywa i owoce, oraz kwasy OMEGA.
Niedobory kwasów OMEGA mogą powodować
problemy z sercem, słabą pamięcią, wahaniami
nastroju, słabym krążeniem.

Metoda
OMEGACTIVE to naturalny suplement diety,
dostępny w 100% roślinnych kapsułkach (nie
zawiera żelatyny zwierzęcej), wzbogacony
jednonienasyconymi (Omega 7 i Omega 9)
i wielonienasyconymi (Omega 3 i Omega 6)
kwasami tłuszczowymi. OMEGACTIVE to unikalne
połączenie aż 4 naturalnych rodzajów roślinnych
kwasów tłuszczowych OMEGA (Omega 3, 6, 7 i 9):
• olej lniany (źródło omega 3 i 6),
• olej z wiesiołka (źródło omega 6),
• olej z otrębów ryżowych (źródło kwasów
omega 3 i 6),
• olej z rokitnika (źródło kwasów omega 7),
• oliwa z oliwek (źródło kwasów omega 9).
OMEGACTIVE wspiera funkcje układu sercowonaczyniowego, mózgowo-naczyniowego doprowadzając
do skutecznego spadku poziomu cholesterolu.

Badanie objęło 90 (100%) pacjentów: 50 (55,5%)
mężczyzn i 40 (44,5%) kobiet o wysokim stanie
lipidów, w wieku 40-69 lat. Terapią dla wszystkich

grup była suplementacja produktem OMEGACTIVE
x 3 (kapsułki) codziennie przez sześć miesięcy.
Rozkład pacjentów według grup wiekowych:

40 - 49 lat

50 - 59 lat

60 - 69 lat

Mężczyźni

18

15

17

Kobiety

16

13

11

Rozkład wieku mężczyzn.

17

18

Rozkład wieku kobiet.

40 - 49 lat

11

16

50 - 59 lat
60 - 69 lat

15

13
TOTAL: 90 pacjentów
Czas trwania badania - 6 m-c.

Mężczyźni - średnie wartości
na początku i na końcu kuracji

Kobiety - średnie wartości
na początku i na końcu kuracji

mg/dl

300
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250

267

-30.9%

219
158

100

Cholesterol
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80

Wnioski

W pierwszym badaniu średnia wartość cholesterolu,
którą mieli mężczyźni, wyniosła 6,3 mmol/l; kobiety
miały 6,9 mmol/l. Podczas ostatniego badania,
po sześciomiesięcznej interwencji (OMEGACTIVE
x 3 dziennie), wartości cholesterolu wynosiły:
5,4 mmol/l dla mężczyzn (-14,3%) i 5,68 mmol/l
dla kobiet. Wartości LDL w pierwszym badaniu
dla mężczyzn wyniosły 4,31 mmol/l; dla kobiet:
4,1 mmol/l (-17,7%).

Sześciomiesięczna suplementacja OMEGACTIVE
dała pozytywne wyniki w regulacji wysokiego
poziomu lipidów u
pacjentów obu płci we
wszystkich grupach wiekowych oraz zmniejszyła
istotnie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
i przyszłych niepożądanych zdarzeń.

W ostatnim badaniu, po sześciomiesięcznej
interwencji (OMEGACTIVE x 3 dziennie), średnie
wartości LDL dla mężczyzn wyniosły 2,68 mmol/l
(-37,8%), dla kobiet 2,75 mmol / l (- 32,9%).
Średnie wartości HDL w pierwszym badaniu dla
mężczyzn wyniosły 1,78 mmol/l, a dla kobiet 2,45
mmol/l. W ostatnim badaniu, po sześciomiesięcznej
interwencji (OMEGACTIVE x 3 dziennie), średnie
wartości HDL dla mężczyzn wyniosły 1,57 mmol/l
(-11,8%), a dla kobiet 2,08 mmol/l (-15,1%).
Średnie wartości trójglicerydów dla mężczyzn
w pierwszym badaniu wyniosły 2,35 mmol/l,
a dla kobiet 2,20 mmol/l. W ostatnim badaniu,
po sześciomiesięcznej interwencji (OMEGACTIVE
x 3 dziennie), średnie wartości trójglicerydów dla
mężczyzn wyniosły 1,60 mmol/l (-31,9%), a dla
kobiet 1,52 mmol/l (-30,9%)
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Podsumowanie
Suplementacja OMEGACTIVE powinna być
zalecana jako „naturalna strategia” postępowania
w
pierwotnej profilaktyce chorób sercowonaczyniowych i
naczyniowo-mózgowych
u dorosłych. Jest szczególnie ważna u osób
z chorobami współistniejącymi takimi jak:

nadciśnienie, otyłość, cukrzyca. Wysoki poziom
lipidów można i należy obniżyć poprzez: zmianę
diety, regularną aktywność fizyczną, oraz jak udowodniliśmy - poprzez suplementację
OMEGACTIVE.

Mężczyźni – wartości średnie:
Pierwsze badanie

Ostatnie badanie

mg/dl

mmol/l

mg/dl

mmol/l

Cholesterol

243

6,3

209

5,4

-14,3

LDL

166

4,31

104

2,68

-37,8

HDL

69

1,78

61

1,57

-11,8

Trójglicerydy

209

2,35

142

1,60

-31,9

%
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Składniki:

Omegactive VEGAN
Suplement diety
Naturalnie obniża poziom cholesterolu dzięki
połączeniu tylko roślinnych kwasów Omega
3,6,7,9.
Duże opakowanie 120 kapsułek!
Skutecznie obniża poziom trójglicerydów (TG) oraz
zwiększa poziom dobrego cholesterolu (HDL) –
potwierdzone badaniami!
Omegactive VEGAN bogaty jest w niezbędne
tłuszcze nienasycone: 100% roślinne mono- (Omega
7 i Omega 9) i wielonienasycone kwasy tłuszczowe
(Omega 3 i Omega 6), w żelowych kapsułkach
roślinnych (Vegicaps Soft). Zastąpienie w diecie
tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi

przyczynia się do utrzymania prawidłowego
poziomu cholesterolu we krwi, a także wykazano,
że obniża poziom cholesterolu we krwi. Cholesterol
jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby serca
i choroby wieńcowej.
Składniki: Olej lniany (Linum usitatissimum); skrobia
modyfikowana:
skrobia
hydroksypropylowa
pochodząca z kukurydzy; glicerol; Olej z wiesiołka
(Oenothera biennis); Oliwa z oliwek extra virgin
(Olea europaea); substancja żelująca: karagenina;
Olej z otrębów ryżowych (Oryza sativa); Olej
rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides);
regulator kwasowości: fosforan disodowy.
Zawiera lecytynę sojową.
Zalecane dzienne spożycie: 2-3 żelowe kapsułki
dziennie.

na 2 kapsułki

na 100 g

Olej lniany

1,60 g

60,60 g

Olej z nasion wiesiołka

0,18 g

6,80 g

Oliwa z oliwek extra virgin

0,12 g

4,50 g

Olej z otrębów ryżowych

0,06 g

2,30 g

Olej z jagód rokitnika zwyczajnego

0,02 g

0,80 g

Spożycie tłuszczu

1,98 g

74,9 g

0,39 g

14,7 g

Kwas oleinowy (Omega 9)

0,352 g

13,4 g

Kwas palmitoleinowy (Omega 7)

0,006 g

0,2 g

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe

1,17 g

44,3 g

Kwas alfa-linolenowy (Omega 3)

0,72 g

27,30 g

Kwas Gamma linolenowy (Omega 6)

0,016 g

0,60 g

Kwas linolowy (Omega 6)

0,380 g

4,40 g

w tym
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe
w tym

w tym

