PURE ARCTIC OIL
– pure omega-3 olie van 100% verse, traceerbare
en duurzame Arctische wilde vis verrijkt met
organische, koudgeperste olijfolie en vitamine D3.

It’s in our nature

EQ PURE ARCTIC OIL

Aandacht voor bewegen, goede voeding en anti-veroudering neemt toe. Anderzijds hebben we steeds meer
te kampen met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en obesitas. Studies
tonen aan dat een goede balans tussen Omega-3 en Omega-6 cruciaal is voor een goede gezondheid.
De omega-6 / omega-3 verhouding in het typische westerse
dieet ligt tussen 10:1 en 20:1. Dit betekent dat we tot
20 maal meer omega-6 vetzuren binnen krijgen dan
omega-3 vetzuren. Een Omega-6 / Omega-3 verhouding
van 5:1 of liever nog 3:1 is van belang voor normale
lichaamsfuncties.

EQ OMEGA-3 TEST
Met behulp van een eenvoudige thuisbloedtest krijgt u
snel uitsluitsel over uw omega-6 / omega-3-verhouding.
Het bloedmonster zal door het onafhankelijke Vitas AS
laboratorium in Oslo worden geanalyseerd volgens de
internationale standaard voor omega vetzuren.

EEN GEZONDE BALANS tussen omega-6 en omega-3 is
een van de belangrijkste schakels voor gezondheid en het
beperken of voorkomen van chronische ziekten.

Na 15 tot 20 werkdagen kunt u de uitslag opvragen op
omegaratiotest.com.

GOED VOOR HET HART
Dagelijkse inname van 250mg EPA en DHA
draagt bij aan een normale hartfunctie.

GOED VOOR DE SPIERFUNCTIE
Dagelijkse inname draagt bij aan een
normale spierfunctie.

GOED VOOR DE HERSENEN
Dagelijkse inname van 250mg DHA draagt
bij aan normale hersenfunctie. Zwangere en
borstvoedende vrouwen: 200mg DHA
bovenop de dagelijkse inname van 250mg
EPA+DHA draagt bij aan normale hersenontwikkeling van de foetus / het kind.

VITAMINE D3: GOED VOOR SPIEREN, BLOED, BOTTEN EN IMMUUNSYSTEEM
Vitamine D3 draagt bij aan een normale
spierfunctie, absorptie van calcium en fosfor
voor onderhoud van normale botten en
tanden en een normale werking van het
immuunsysteem.

GOED VOOR HET ZICHT
Dagelijkse inname van 250mg DHA draagt
bij aan behoud van normaal zicht. Voor
kinderen tot 1 jaar is dat 100mg DHA.
GOED VOOR HET IMMUUNSYSTEEM
Dagelijkse inname draagt bij aan het normaal functioneren van het immuunsysteem.

MSC GECERTIFICEERD: DUURZAAM,
TRACEERBAAR, WILD GEVANGEN
Visserijen worden door de MSC
gecertificeerd om zeker te stellen dat de
instandhouding van de vispopulatie wordt
gewaarborgd en het ecosysteem gezond en
productief blijft voor de toekomst.

GOED VOOR BLOEDDRUK EN
TRIGLYCERIDEN LEVEL
Dagelijkse inname van 2g tot max 5g
DHA+EPA draagt bij aan behoud van een
normale bloeddruk en triglyceriden levels.

VOOR TOPSPORT GETEST OP
VERBODEN SUBSTANTIES
Getest op verboden stoffen en goedgekeurd
door de Cologne List®.
koelnerliste.com
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