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POR QUE OS FATORES ÔMEGA SÃO ESSENCIAIS ?   
 
Os fatores Ômega são fundamentais na manutenção de inúmeros sistemas vitais do 
organismo, sendo a sua administração diária necessária para garantir uma vida mais 
saudável. OM3 GOLD foi desenvolvido especialmente para animais de estimação, com o 
que existe de mais moderno em termos de tecnologia.   
 
Hoje existe um consenso entre os pesquisadores em todo o mundo sobre a importância 
dos fatores Ômega na alimentação e suplementação dos animais domésticos. Milhares de 
trabalhos publicados nos últimos anos têm demonstrado que a suplementação alimentar 
com os fatores Ômega melhoram inúmeras condições.   
 
OM3 GOLD é indicado como suplemento e complemento alimentar nas seguintes 
situações:   
 
EM ANIMAIS IDOSOS – Aumenta a vitalidade, melhora a condição circulatória, diminui os 
radicais livres, sendo um potente antioxidante e uma ótima fonte de energia.   
 
GESTAÇÃO – Auxilia o desenvolvimento fetal do cérebro e retina.   
 
NO ALEITAMENTO – Aumenta a quantidade e melhora a qualidade do leite, previne o 
desgaste e evita o stress da fêmea no período de aleitamento e desmame.   
 
REPRODUÇÃO – Os fatores Ômega são importantes no processo de formação e 
maturação dos espermatozóides, sendo a sua administração fundamental nos cães usados 
como padreadores durante o período de reprodução.   
 
NAS FASES DE CRESCIMENTO – Como fonte energética.   
 
DOENÇAS CARDÍACAS - Controla os níveis de colesterol e triglicérides, diminuindo a 
possibilidade de AVC (acidente vascular cerebral), infarto no miocárdio e embolia 
pulmonar.   
 
DIABETES – Existem vários trabalhos científicos que correlacionam processos de diabetes 
com a deficiência dos fatores Ômega na alimentação.   
 
RETENÇÃO DE ÁGUA - Auxilia na prevenção e controle dos processo edematosos.   
 
EM ANIMAIS DE PROVAS (AGILITY, EXPOSIÇÕES ETC.) – Aumento da vitalidade, mais 
energia disponível, recuperação muscular mais rápida após exercícios, aumenta o brilho e 
a maciez da pelagem.   
 
 
 



APRESENTAÇÕES E FORMAS DE USO:   
 
CAIXA COM 20 CÁPSULAS "SOFT GEL".   
 
OM3 GOLD 500 – Uma a duas cápsula "soft gel" por via oral ao dia para cada 10 Kg de 
peso.   
 
OM3 GOLD 1000 – Uma a duas cápsulas "soft gel" por via oral ao dia para cada 20 Kg de 
peso.  As cápsulas podem ser perfuradas e o conteúdo colocado no alimento. As dosagens 
podem ser modificadas a critério do profissional de sua confiança.   
 
Abaixo texto da tabela. 
 

NIVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO POR CÁPSULA: 
 OM3 GOLD 500 OM3 GOLD 1000 
Ácido Linoleico 72,000 mg 144,000 mg 
Ácido Linolênico 250,000 mg 500,000 mg 
Ácido Oleico 101,000 mg 203,000 mg 
Vitamina E 10,000 UI 20,000 UI 
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