
Čistá výživa 
pro mozek

Výborná chuť 
s maximálním účinkem



Pure  
Encapsulations®

Společnost Pure Encapsulations® byla 
založena v roce 1991 v USA. Synonymem 
pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle 
než 20 let vyrábíme vysoce hodnotné, 
čisté substance totožné s přírodními. 
Bez přídavných chemických či obsahových 
látek. Tím jsme získali celosvětově 
jméno jako originální výrobce čistých  
bio-aktivních, mikrovyživujících látek. 



Originál je  
jen jeden

Čistý  
život

Veškeré výrobky společnosti 
Pure Encapsulations® jsou 
založeny na certifikovaných 
surovinách, nejvyšší 
farmaceutické čistotě a nejlepších 
možných standardech kvality. 
U produktů Pure jsou používány 
jen ty substance, které jsou 
skutečně potřebné. Vytváříme tak 
produkty vhodné jak pro citlivé 
osoby s určitou nesnášenlivostí 
a alergiky. Garantujeme optimální 

snášenlivost. Produkty neobsahují 
laktózu, fruktózu, lepek ani další 
obvykle používané nežádoucí 
látky. 

Čisté  
informace

Strategií Pure Encapsulations® 
je také záruka kvality a vysoká 
odborná úroveň při prodeji. 
Veškeré produkty jsou tak 
prodávány jen ve vybraných 
lékárnách. 



Můžu si jít 
za svým snem 

Výborná chuť s maximálním účinkem

www.purecaps.cz 



Omega 3 
nenasycené 
mastné kyseliny 
přispívají 
k normální činnosti 
mozku, srdce 
a významně 
podporují zrak.

Omega- 3 nenasycené 
mastné kyseliny se řadí mezi 
esenciální, protože si je sami 
neumíme vytvořit. Je tedy 
velice důležité tyto kyseliny 
dodávat do organismu 
v potravě, protože mimo 
jiné, mají silný protizánětlivý 
účinek. Zdrojem Omega-3 
kyselin jsou zejména ryby 
a měly by být zařazeny 
do jídelníčku minimálně 2x 
týdně. Vyšší podíl Omega-3 
nenasycených mastných 
kyselin je důležitý právě pro 
děti v období růstu a vývoje.



DHA Junior přináší „látky pro 
výživu mozku“ v chutných, 
křupavých tobolkách.  Dodává 
tak dětem od 4. roku života 
esenciální Omega-3 nenasycené 
mastné kyseliny, které mají 
zásadní význam pro duševní 
vývoj. Nejkvalitnější rybí olej je 
přísně kontrolován a obsahuje 
ideální poměr rozhodujících 
Omega-3 nenasycených 
mastných kyselin – kyseliny 

dokosahexaenové (DHA) 
a kyseliny eikosapentaenové 
(EPA). Kapsle mají přírodní 
citrónové aroma a dobrou chuť. 
Kapsle je možné rozkousat 
a nebo spolknout vcelku. 

DHA Junior neobsahuje laktózu, 
fruktózu, lepek, sladidla, barviva 
ani umělé přísady.

DHA Junior
doplněk stravy



Výborná chuť s maximálním účinkem.
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 DHA přispívá k udržení normální funkce mozku

 DHA podporuje dobrou náladu a pomáhá k lepší koncentraci 
při učení

 DHA přispívá k udržení normální funkce zraku

 EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce

 Vhodné pro pokrytí denní potřeby při nízké konzumaci ryb

*  Pozitivního účinku je dosaženo při  denním příjmu:  
1. minimálně 250 mg DHA 
2. minimálně 250 mg EPA a DHA

Jedinečné složení bez příměsí

DHA Junior
doplněk stravy



Obsah v doporučené 
denní dávce (2 kapsle) 

Rybí koncentrát 1 200 mg 

Z toho:  
DHA (Dokosahexenová kyselina)  200 mg 

EPA (Eikosapentenová kyselina)  100mg

Pomocné složky: želatina, glycerin 
(kapsle), přírodní citronové aroma, 
rozmarýnový extrakt, askorbylpalmitát, 
směs přírodních tokoferolů  
(antioxidanty)

Upozornění
Nepřekračujte doporučené denní 
dávkování. Dbejte na různorodou 
a vyváženou stravu a zdravý 
životní styl. Přípravek není určen 
dětem do 3 let. Přesné informace 
o složení a nutričních hodnotách 
jsou uvedeny na obalu přípravku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Dávkování – 2 x 1 kapsle 
denně během jídla2x1

!

Velikost balení – 60 kapslí

K dostání ve vybraných 
lékárnách.



 Hra a hádanky nutí mozek 
pracovat.

 Poslech nebo četba knih 
obohatí slovní zásobu a rozvíjí 
vlastní fantazii.

 Strava by měla být pestrá, 
s dostatkem ovoce a zeleniny. 
Důležitý je příjem ryb alespoň 
2x týdně.

 Učení, poznávání a cestování 
zvyšuje rozvíjení mozku 
v dětství, ale i v dospělosti.

 Pohyb a sport má významný 
vliv na mentální funkce. 
Stačí 40 minut lehké aktivity 
denně již od dětství.

 Stereotyp nepodporuje 
mozkovou činnost. 
Občasná změna běžných 
činností stimuluje vznik 
nových mozkových spojů. 

Udržujte mozek v kondici



www.purecaps.cz/dha-junior 



www.purecaps.cz 

Malé náměstí 457/13
110 00 Praha 1, CZ
+420 602 234 004
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