Superieur aanbod
van essentiële
vetzuren
Zoek niet verder!

Vind hier de ideale omega-3, -6 en -7 die aan jouw wensen voldoet.
De bijzondere kwaliteit en aanvullende ingrediënten maken het verschil.

WELDOEND VOOR HET HART

Wekelijkse portie vis, aangevuld met een
zuiver supplement
Vette en halfvette vis zoals goudbrasem, forel, paling, haring, zalm, sardienen, makreel, tonijn, dorade of ansjovis bevatten hartvriendelijke
omega-3 vetzuren. Deze omega-3’s worden eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) genoemd. Zoveel vis smullen als je
maar wilt, zou je dan denken? Maar toch is het beter van niet. Zeeën raken steeds meer vervuild met contaminanten zoals zware metalen
en dioxines, en bijgevolg ook de vis. Bovendien wordt gekweekte vis gevoed met vismeel, nog steeds afkomstig uit de zee. Volgens recente
voedingsaanbevelingen dwingt de realiteit ons om maar één keer per week vis te eten. Veel variëren in vissoorten en visherkomst is de
boodschap. Waardevolle opties zijn zeer zuivere omega-3 supplementen vrij van contaminanten, vooral als je aan je minimale dagportie
van 250 mg EPA+DHA wilt geraken.

De omega-3 vetzuren EPA en DHA uit kabeljauwleverolie, krillolie of visolie optimaliseren
de normale werking van het hart bij gebruik van minstens 250 mg per dag.

KIES VOOR HET BEST PASSENDE EXTRAATJE

Cod Liver Oil

Neptune Krill Oil

OmegaSan 3

Verfijnde
kabeljauwleverolie
80 mg EPA en 120 mg
DHA per softgel

Wholefood krillolie,
ideaal voor wie moeilijk
vetten verteert
≥67,5 mg EPA en ≥30 mg
DHA per licap

Hoog gedoseerde visolie
480 mg EPA en 320 mg
DHA per softgel

+ Fosfolipiden
+ Choline
+ Astaxanthine

+ Hydroxytyrosol uit
olijfextract
+ Vitamine D3

+ Vitamine A
+ Vitamine D3

Welke
gezondheidsvoordelen
bieden de extra
ingrediënten?

Hoogst mogelijke kw
Cod Liver Oil

Vitamine A helpt het gezichtsvermogen in
goede conditie houden en is goed voor de
normale werking van het immuunsysteem
Vitamine D3 is goed voor de normale
werking van het immuunsysteem en helpt
botten, tanden en spierfunctie gezond
houden
Choline is goed voor de normale vetstofwisseling en helpt de werking van de lever
gezond houden.
Hydroxytyrosol uit 20 g olijfolie helpt
met 5 mg per dag de bloedvetten, vooral de
LDL-cholesterol, en beschermt tegen oxidatieve stress.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

» Verfijnd productieproces bewaart de vitaminen die
van nature aanwezig zijn in de visolie
» Friend of the Sea-certificaat garandeert duurzaam
gevangen kabeljauw uit zuivere wateren rond de
noordpool
» Extra toevoeging van vitamine A en D3
» Vitamine D3 of cholecalciferol is de best actieve vitamine D-vorm, en identiek aan de lichaamseigen
vitamine D die in de huid wordt aangemaakt
» Neutrale smaak
» Natuurlijke groene softgels, zonder kunstmatige
kleurstoffen of titaandioxide; de groene kleur is
afkomstig van 100% plantaardige chlorofyl

En dan nog dit:
In een dagportie van 250 mg helpt DHA de hersenfunctie
en het gezichtsvermogen gezond houden. Wanneer zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven bovenop
hun dagelijkse 250 mg EPA + DHA elke dag een extra
portie van minstens 200 mg DHA gebruiken, dan draagt
DHA bij tot de ontwikkeling van de ogen en hersenen bij
de foetus of zuigeling.

Inhoud: 60 softgels • Aanbevolen gebruik: 1 à
2 softgels per dag • Ingrediënten per softgel:
Kabeljauwleverolie gestandaardiseerd op 80 mg
EPA en 120 mg DHA 1000 mg, Vitamine A (retinylpalmitaat) 418 mcg (52,3% RI*), Vitamine D3
(cholecalciferol) 5 mcg (100% RI*) • Allergenen:
vis • *RI: Referentie-Inname
CNK 60 softgels: 3566-783

waliteit in innovatieve softgels of licaps
Neptune Krill Oil

OmegaSan 3

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

» Natuurlijke wholefood-omega-3 uit Antarctische krill (Euphausia superba) van
beproefde kwaliteit, levert naast EPA en
DHA ook andere interessante stoffen uit
krill, waaronder fosfolipiden, choline en
astaxanthine
» Hoog astaxanthinegehalte beschermt de
omega-3 vetzuren tegen oxidatie en bewaart hiermee de versheid van het product
» Betere opname van de omega-3 vetzuren
EPA en DHA, waardoor een lagere daginname volstaat
» Geen vissmaak of oprispingen, en de ideale
omega-3 voor personen die moeilijk vetten verteren
» Gemakkelijk in te slikken en volledig geurloze capsules

»
»
»
»

Inhoud: 60 en 180 licaps • Aanbevolen
gebruik: 1 à 2 licaps per dag, voor de
maaltijd • Ingrediënten per licap: Krill
olie (NKO®) 500 mg • Allergenen: schaaldieren

Inhoud: 60 en 120 softgels • Aanbevolen gebruik: 2 maal 1 tot
2 maal 2 softgels per dag • Ingrediënten per softgel: Gezuiverde
visolie geconcentreerd op op ≥48% EPA en ≥32% DHA in triglyceridevorm 1000 mg, Olijfextract (Olea europaea) gestandaardiseerd
op ≥20% hydroxytyrosol 60 mg, Vitamine D3 (cholecalciferol) 3,75
mcg (75% RI*) • Allergenen: vis • *RI: Referentie-inname

CNK 60 licaps: 3277-225 | CNK 180 licaps: 3277-217

»
»
»
»
»

Visolie van een beproefde kwaliteit en de hoogst mogelijke zuiverheid
Synergie van vitamine D3 en een hoogwaardig olijfextract
Sterk geconcentreerde en hoog gedoseerde EPA en DHA
Productieproces van superkritische CO2-extractie verhindert oxidatie van
de omega-3 vetzuren tijdens de opzuivering
Hoog hydroxytyrosolgehalte (20%) in het olijfextract beschermt de
omega-3 vetzuren tegen oxidatie in de softgel en bewaart hiermee de
versheid van het product
Vlotte opname en hoge biologische beschikbaarheid van EPA en DHA
dankzij de triglyceridenvorm en een pre-emulsificatie met lecithine
Lecithine uit zonnebloemolie, en niet uit soja, om het risico op allergieën
te vermijden
Vitamine D3 of cholecalciferol is de best actieve vitamine D-vorm, en
identiek aan de lichaamseigen vitamine D die in de huid wordt aangemaakt
Natuurlijke groene softgels, zonder kunstmatige kleurstoffen of titaandioxide; de groene kleur is afkomstig van 100% plantaardige chlorofyl

CNK 60 softgels: 3493-715 | CNK 120 softgels: 3493-723

GOED VOOR HUID EN SLIJMVLIEZEN

Stralend uiterlijk
Huid en slijmvliezen vormen de grens tussen je
lichaam en de buitenwereld. Wist je dat de huid
het grootste orgaan is? Ze neemt 16% in van het
lichaamsgewicht. De cosmetische verzorging van
je huid begint met een gevarieerde voeding waarin
ook oliën een belangrijke plaats verdienen. Slijmvlies
maakt, zoals de naam al laat vermoeden, slijm aan
waarmee de binnenkant van longen, maagdarmkanaal, neus, ogen en vagina bekleed zijn. Het is dan
ook zeer comfortabel wanneer de slijmvliezen in
goede conditie zijn.

FAVORIETE
SUPPLEMENT
VAN DE
VROUW

Vitamine B2 helpt de huid en het
gezichtsvermogen in goede conditie
houden en draagt bij tot het behoud van
normale slijmvliezen zoals aanwezig in
het oog of de vagina.

Promeril
Hoog gedoseerde omega-7 uit visolie
210 mg omega-7 per softgel
+ Vitamine B2

Vernieuwend:
zuiver omega-7concentraat met
minder dan 1%
verzadigd vet!

Promeril

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

» Gepatenteerd omega-7 concentraat zonder het verzadigd vet dat in andere bronnen wel terug te vinden is,
zoals ongeveer 32% verzadigd vet in duindoornolie of
8% in macadamiaolie
» Visolie is van een beproefde kwaliteit en afkomstig van
duurzaam beheerde Peruviaanse ansjovis
» IFOS (International Fish Oil Standards)-certificaat garandeert zuivere en hoogkwalitatieve visolie
» Slimme aanvulling met 100% van de dagelijkse behoefte aan vitamine B2
» Natuurlijke groene softgels, zonder kunstmatige kleurstoffen of titaandioxide; de groene kleur is afkomstig
van 100% plantaardige chlorofyl
Inhoud: 30 en 90 softgels • Aanbevolen gebruik:
1 softgel per dag • Ingrediënten per softgel: Provinal® gezuiverde omega-7 visolie gestandaardiseerd
op ≥50% omega-7 420 mg, Vitamine B2 (riboflavine) 1,4 mg (100% RI*) • Allergenen: vis •*RI: Referentie-Inname
CNK 30 softgels: 3541-778 | 90 softgels: 3541-786

SPECIAAL VOOR KINDEREN

Waarom kiezen zoveel ouders Neptune Krill Oil
Kids voor hun kinderen?
Als ouder wil je het beste voor je kind, en vet hoort daar niet bij uit vrees voor overgewicht. Vetrijke snacks zoals koeken en zoetigheden
zijn inderdaad geen goede bron van vetten. Ze bevatten verzadigde vetten, met de “V” van verkeerd. Maar niet alle types vet zijn slecht.
Neem nu de onverzadigde vetten zoals omega-3, met de “O” van OK. Die hebben kinderen wel nodig. Neptune Krill Oil Kids (NKO Kids)
bevat een gezonde kinderportie omega-3 vetzuren uit wholefood krillolie én gezuiverde visolie, en is aangevuld met koudgeperste bernagieolie en vitamine D3. Vitamine D3 ondersteunt de normale botontwikkeling en de goede werking van het immuunsysteem bij kinderen.

»
»

»
»
»

»
»

Uitstekend opneembare omega-3
Natuurlijke wholefood-krillolie van de beproefde kwaliteit, levert naast EPA en DHA ook
andere interessante stoffen uit krill, waaronder
fosfolipiden, choline en astaxanthine
Toevoeging van hoogkwalitatieve visolie zorgt
voor een hoger gehalte aan DHA
Aanvulling met koudgeperste bernagieolie levert een bron van GLA (bron van omega-6)
Vitamine D3 of cholecalciferol is de best actieve
vitamine D-vorm, en identiek aan de lichaamseigen vitamine D die in de huid wordt aangemaakt
Geen vissmaak of oprispingen
Gemakkelijk in te slikken en volledig geurloze
softgels

Neptune Krill Oil

kids

Nu in
volledig
geurloze
softgels!
CNK: 2945-970

Inhoud: 120 softgels • Aanbevolen gebruik: 5-8 jaar: 2
softgels per dag vanaf 9 jaar: 3 softgels per dag. Bij slikproblemen mogen de softgels worden opengeknipt en
de inhoud ervan worden toegevoegd aan koude voeding.
• Ingrediënten per softgel: Krill olie (NKO®) 200 mg, Visolie gestandaardiseerd op 10% EPA en 50% DHA 60
mg, Bernagie (Borago officinalis) zaadolie gestandaardiseerd op 8 mg GLA 40 mg, Vitamine D3 1,87 mcg
(37,4% RI*) • Allergenen: vis en schaaldieren • *RI: Referentie-Inname

Deze producten zijn verkrijgbaar bij uw apotheek.

T. +32 (0)3 778 81 11 | info@nutrisan.com
Meer informatie: www.nutrisan.com | 

