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SMART OMEGA
Enteric Coated
Fish Oil

What is Sanaviva Smart Omega and what
is it used for?1

Omega-3 are a type of fatty acids the body cannot 
make on its own, so we must get the omega-3 fatty 
acids we need from the foods or dietary supplements. 
There are two kinds of omega-3 fatty acids, 
eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic 
acid (DHA), which are primarily found in fatty fishes, 
oysters and crabs. Each Sanaviva Smart Omega soft 
gelatin capsule contains 180 mg of EPA and 120 mg of 
DHA. Omega-3 fatty acids containing EPA and DHA 
have shown beneficial effects on cardiovascular health.
The most important complaints of consumers who take 
conventional omega-3 products include unpleasant 
taste, bad breath, bad-smelling and gastrointestinal 
problems. Therefore, the unique enteric coated 
formulation of Sanaviva Smart Omega protects the 
omega-3 from the harsh environment of the stomach, 
and then travels to the small intestine where it is 
digested and its fatty acids released and absorbed into 
the body. This prevents a fishy aftertaste and odor, 
which is helpful to sensitive individuals

How to take Sanaviva Smart Omega3

Possible side effects

Usually, a soft gelatin capsule daily with the main meal 
and a glass of water. The daily dose may be changed 
according to your doctor or pharmacist's prescription.

How to take Sanaviva Smart Omega
During Pregnancy and Breastfeeding4

You should not take this medicine if you are pregnant    
or breast-feeding, unless your doctor decides it is 
absolutely necessary.

Stomach problems like abdominal distension, pain, 
constipation, diarrhea, indigestion (dyspepsia), acid 
reflux, feeling sick (nausea) and being sick (vomiting) 
which are commonly reported as a result of consuming 
a product containing omega-3 without enteric coating, 
has been significantly reduced in Sanaviva Smart 
Omega Enteric Coated due to its unique formulation.
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Storage Condition

Keep this medicine out of the sight and reach of 
children.Store at temperatures below 30 ° C, away from 
light and moisture. Do not freeze.
Do not use Sanaviva Smart Omega after the expiry date 
which is stated on the carton and the label. The expiry 
date refers to the last day of the month.
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Package contents and other information

Each soft gelatin capsule contains 1000 mg of fish oil 
containing 180mg of Eicosapentaenoic Acid (EPA) and 
120mg of Docosahexaenoic Acid (DHA).
Sanaviva Smart Omega are manufactured at Sana 
Pharmed pharmaceuticals and are available, blister of 
15 in a box of 30s'.
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IBRUTINIB: May increase its antiplatelet effect. Please tell 
your doctor or pharmacist if you are using, have recently 
used or might use any other medicines including 
medicines obtained without prescription.

What you need to know before you take
Sanaviva Smart Omega?2

Do not take Sanaviva Smart Omega
if you are allergic (hypersensitive) to the fish or any of 
the other ingredients of Sanaviva Smart Omega

Use Sanaviva Smart Omega with caution in the 
following cases:
• if you are pregnant or breastfeeding.

• if you are being treated with anticoagulants.

• if you are due to have or have had surgery recently.

• if you have had a trauma recently.

• if you have a kidney problem.

• if you have diabetes which is not controlled.

Other medicines and Sanaviva Smart Omega
If you are taking antiplatelet drugs such as P2Y12 
inhibitors, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, 
serotonin reuptake inhibitors, etc., you may need 
additional blood tests and your usual dose of 
antiplatelet drugs may change. If you are taking 
anticoagulants, you may need an extra blood test and 
your usual dose of anticoagulants may change.

1000 mg (180mg EPA, 120mg DHA)

Transparent Yellow Soft gelatin Capsules



ساناويوا اسمارت امگا چیست و برای چه مواردی
استفاده می شود؟ ۱

امگا ۳ از خانواده ی اســـید های چرب می باشد که بدن انسان به 
تنهايی قادر به ساخت آن ها نیست، بنابراين بدن ما انسان ها باید 
امـــگا ۳ مورد نیاز خود را از غذاها یا فرآورده های مکمل دريافت 
نماید. اسیدهای چرب امگا ۳ موجود درماهی های چرب، صدف و 
خرچنگ، شـــامل دو نوع ایکوزاپنتانوئیک اســـید (EPA) و اســـید 
دوکوزاهگزانوئیـــک (DHA) می باشـــند که در هر یک کپســـول 
ژالتینی نرم ساناويوا اسمارت امگا، ۱۸۰میلی گرم EPA و ۱۲۰میلی

 گـــرم DHA وجود دارد. مهمترين کاربرد اســـیدهای چرب امگا ۳ 
حاوی EPAوDHA  کمک به سالمت قلب و عروق می باشد.

یکی از مهم ترين شکایات در مصرف فرآورده های معمولی حاوی 
امـــگا-۳، احســـاس نا مطبـــوع طعم و بـــوی  بد ماهـــی و ایجاد 
مشکالت گوارشی پس از مصرف خوراکی اين فرآورده می باشد 
که اين امر خود باعث کاهش تمایل بسیاری از مصرف کنندگان، 
به استفاده از اسید های چرب امگا-۳ می شود. لذا فرموالسيون 
منحصر به فرد ســـاناويوا اســـمارت امـــگا دارای پوشـــش روده

 ای(Enteric Coated) می باشد که از امگا-۳ در برابر محیط اسیدی 
معده محافظت کرده و اجازه ی باز شـــدن در  معده را به امگا-۳ 
نمی دهد. در نتیجه، اسید های چرب امگا-۳ به جای باز شدن در 
معده، در روده ی باريک باز  می شوند تا هم جذب بهتری داشته 
باشـــند و هم احســـاس طعم و بوی بد روغن ماهی به مصرف 

کننده القا نکنند.

مقدار مصرف معمول فراورده، روزانه یک کپسول ژالتینی نرم همراه با 
وعده غذايی اصلی و یک ليوان آب می باشد.

مقدار مصرف روزانه ممکن اســـت با توجه به دستور پزشک یا داروساز 
شما تغیير کند.

IBRUTINIB: ممکن است باعث افزایش اثر ضد پالکتی آن شود.
اگر از داروهای دیگری اســـتفاده می کنید یا اخيرÃ از آنها اســـتفاده 
کرده اید، از جمله داروهای بدون نســـخه، لطفÄ به پزشک یا داروساز 

خود اطالع دهید.

آنچه باید قبل از مصرف ساناويوا
اسمارت امگا بدانید ۲

نحوه مصرف ساناويوا اسمارت امگا ۳

مصرف ايـــن فـــراورده در دوران بارداری و شـــيردهی حتما باید زير نظر 
پزشک مربوطه انجام شود.

مصرف در بارداری و شيردهی ۴

مشکالت گوارشی شامل:
اتساع شکم، درد، یبوست، اسهال، سوء هاضمه، برگشت اسید، تهوع و 
اســـتفراغ کـــه در اثر مصـــرف فرآورده ی حـــاوی امگا-۳ بدون پوشـــش         
روده ای به طور معمول گزارش می شود، در فرآورده ی ساناويوا اسمارت 

امگادارای پوشش روده ای
به علت فرموالسيون منحصر به فرد آن،  به صورت چشم گيری کاهش 

یافته است.

دور از دســـترس کـــودکان نگهداری شـــود. در دمای کمتـــر از ۳۰ درجه 
سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری و ازيخ زدگی محافظت شود.

از مصرف فراورده تاريخ گذشته خودداری نمائید.

عوارض جانبی احتمالی ۵

مصرف همزمان ساناويوا اسمارت امگا با ساير دارو ها:
 ،P2Y1 اگـــر از دارويـــی با اثر ضد پالکتـــی مانند: مهارکننده هـــای
داروهای ضدالتهاب غير اســـتروئیدی، مهارکننده های باز جذب 
سروتونين و غيره استفاده می کنید، ممکن است به آزمایش خون 
اضافی نیاز داشته باشید و ممکن است دوز معمول داروی ضد 
پالکت شما تغیير کند. اگر از داروی ضد انعقاد استفاده         می

 کنید، ممکن اســـت به آزمایش خون اضافی نیاز داشته باشید و 
ممکن است دوز معمول داروی ضد انعقاد شما تغیير کند.

For more
information
Please scan
this QR

with Smart
Phone

ِمـگا 
ُ
ِاسمـــارت ا
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ُ

ِانتريک ک
روغن ماهی حاوی امگا ۳

با پوشش روده ای

کپسول ژالتینی نرم زرد شفاف

 ۱۰۰۰میلی گرم روغن ماهی
(DHA و ۱۲۰ میلی گرم EPA ۱۸۰ میلی گرم)

(Enteric Coated)

نحوه نگهداری ۶

هر کپســـول ژالتینی نرم حـــاوی ۱۰۰۰میلی گرم روغن ماهـــی که دارای       
۱۸۰ میلی گرم  EPA و ۱۲۰ میلی گرم DHA می باشد. 

کپسول ژالتینی نرم ساناويوا اسمارت امگا  در بلیسترهای ۱۵ عددی و 
بســـته بندی ۳۰عددی در شـــرکت داروسازان سانا فارمد تولید و عرضه     

می گردد.

محتویات بسته و ساير اطالعات ۷

ساناويوا اسمارت امگا را در موارد زير مصرف نکنید :

 اگر در دوران بارداری و شيردهی هستید
تحت درمان با داروهای ضد انعقاد هستید

شما به تازگی جراحی کرده اید یا تحت
عمل جراحی قرار گرفته اید

شما اخيرÃ دچار تروما شده اید
شما مشکالت کليوی داريد

شما دیابت کنترل نشده داريد

ساناويوا اسمارت امگارا در موارد زير با احتیاط مصرف کنید :
•
•
•

•
•
•

در صورت  آلرژی به ماهی یا ساير اجزا فرآورده •

P2Y12


