
Dowody naukowe uzyskane w wielu badaniach klinicznych potwierdzają, 
że kwasy tłuszczowe Omega 3 są składnikiem diety niezbędnym dla prawi-
dłowego wzrostu i rozwoju dzieci. Cząsteczki tych kwasów stanowią budu-
lec strukturalny wszystkich komórek organizmu, przede wszystkim wcho-
dzą w skład komórek mózgu, układu odpornościowego oraz siatkówki oka. 
Pomagają w ochronie układu sercowo-naczyniowego, korzystnie wpływają 
na krzepliwość krwi. Ich niedobór w okresie dzieciństwa może przejawiać 
się zahamowaniem rozwoju organizmu, obniżoną odpornością na infekcje, 
wystąpieniem chorób skórnych, alergii oraz zaburzeniami rytmu snu i czu-
wania, większym ryzykiem wystąpienia astmy i zmniejszoną ostrością 
widzenia. Dzieci szkolne, których dieta nie zawiera dostatecznej ilości tych 
kwasów, mogą narzekać na trudności w przyswajaniu nowego materiału, 
a ich zachowanie cechuje zwiększona impulsywność, podniesiony poziom 
lęku, częstsze napady agresji oraz nadruchliwość.

Natomiast dieta bogata w kwasy Omega 3 przynosi skutki odwrotne oraz 
znacząco poprawia funkcje kognitywne (poznawcze) i behawioralne 
(zachowania) u dzieci. Stwierdzono, że spożywanie kwasów Omega 3 
zwiększa zdolności poznawcze, kojarzenia i zapamiętywania, normalizuje 
zachowanie i poprawia nastrój dzieci, które ciesząc się lepszym samopoczu-
ciem i mniejszą impulsywnością, sprawiają wówczas mniej kłopotów 
wychowawczych. U dzieci z dysleksją, dyspraksją i ADHD obserwuje się 
również poprawę w czytaniu, liczeniu i ortogra�i.

...aby dzieci były mądre, 
zdrowe i wesołe!
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Dlatego tak ważne jest regularne uzupełnianie niedoborów kwasów 
Omega 3 w diecie dzieci, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), co powinno przynieść dzieciom wielora-
kie korzyści zdrowotne. Można tego dokonać poprzez spożywanie kwasów 
Omega 3 w nowoczesnej, wygodnej i odpowiedniej dla dziecka formie, 
takiej jak mleczne praliny Omisie. Pyszne i odżywcze Omisie są szczególnie 
polecane dla dzieci nie akceptujących smaku tranu oraz mających trudno-
ści w połykaniu dużych kapsułek z olejami rybimi lub roślinnymi. Ponadto 
odżywcze nadzienie stanowi źródło naturalnego wapnia, który jest 
potrzebny dla prawidłowego wzrostu kości u dzieci. Innowacyjna na skalę 
światową formuła pralin Omisie zapewnia synergizm działania kwasów

Omega 3 z wapniem w harmonijnym wzroście i rozwoju, w tym mineraliza-
cji kości. Ponadto najnowsze dowody naukowe potwierdzają, że kwasy 
Omega 3 zwiększają wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. Nato-
miast mleczna czekolada uzupełnia w ważny dla życia magnez. Należy 
pamiętać, że mleczne praliny Omisie są pierwszym na świecie źródłem tych 
ważnych dla dzieci naturalnych substancji aktywnych. 
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