Omega-3 ve Kanama Etkisi ile İlgili

GERÇEKLER!

Omega-3 yağ asitleri ile ilgili bahsedilen kanama riski bilimsel araştırmalarda desteklenmemektedir.1-5
Araştırmalar, 5g ve üzeri
EPA & DHA alımının kanama
riskini arttırmadığını
göstermektedir.1,6

Son yapılan çalışmalar, ameliyat
öncesinde kandaki omega-3 seviyesi
yüksek bulunan kişilerin ameliyat
sırasında ve sonrasında kanama riskinin
yükselmediğini göstermektedir.5

FDA raporlarında, ABD' de, balık
yağına bağlı görülen anormal veya
uzun süreli kanama yan etkisi %0,001
olarak tespit edilmiştir.6

Ayrıca araştırmalar omega-3' ün kalp sağlığını koruyucu etkisini de desteklemektedir.

EPA ve DHA Omega-3 Yağ Asitleri:

Kardiyak ölüm riskini azaltmaya
Trgiliserit seviyesini düşürmeye
Kan basıncını düşürmeye
Kanama riskini arttırmadan, kanda pıhtı
oluşum riskini düşürmeye yardımcıdır
Günlük, yeterli miktarda alınan
omega-3 takviyesinin faydaları
kanama riskine kıyasla çok
daha ağır basmaktadır.

Hedef, omega-3 takviyesi veya
balık tüketimi yoluyla günde
minimum 500mg EPA + DHA
alımına ulaşmaktır.
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