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Premium Omega-3 fiskeolie med 

højt indhold af EPA! med Q10

Hvad adskiller SanOmega fra andre 
fiskeolier?

De fleste olier på markedet i dag indeholder 
mindre af de vigtige omega-fedtsyrer og 
fremstilles ofte på koncentrat. SanOmega er 
100% naturlig og indeholder MCT, Q10 og K2.

Hvordan tager jeg olien? For en voksen 
person anbefales 1 spiseskefuld dagligt. 
(ca. 13 ml.)

Hvem skal tage det? Alle vil kunne drage 
fordel af at tilføje Omega 3 til deres kost. Dette 
skyldes, at vores moderne kost med masser af 
korn- og vegetabilske olier giver os et alt for 
højt Omega 6-niveau. SanOmega hjælper dig 
med at balancere forholdet imellem Omega 3 
og 6.

Kan jeg give det til mine børn? Mange 
fiskeolier smager for meget af fisk. Men ikke 
SanOmega. Vores fiskeolie har en smag af 
citrus eller Citron/pebermynte - favorit hos 
mange.

Hvorfor inkluderer den MCT-olie? Fordi 
MCT-olie (fra kokosnød) er en olie, der hurtigt 
absorberes som energi til hjernen, dette kan 
give bedre fokus og hukommelse.

Hvor længe holder det? Du kan efter åbning 
opbevare SanOmega fiskeolie i dit køleskab 
uden at det begynder at harskne.

Jeg foretrækker at tage kapsler. Har du 
det? Ja, men vi anbefaler ikke kapsler, fordi du 
får en for lav dosis til at have nogen effekt.

Ofte stillede spørgsmål og svar



SanOmega effekt !

Vores forsøg viser, hvorfor 

omega-3 fedtsyrer virker 

endnu mere potent 

sammenlignet med de stoffer, 

som man normalt plejer at 

bruge«

Jerrold Olefsky M.D

University of California, San 

Diego (UCSD)

Hvorfor SanOmega ?

Hvad sker der, når du tager SanOmega 
fiskeolie?

Tag olien dagligt* og mærk forskellen.

Første uge: Du kan opleve en bedre søvn 
og koncentration allerede i løbet af den 
første uge. Du vil måske også opleve en 
følelse af lidt bedre humør i dagligdagen.

30 dage: I løbet af den første måneds tid er 
olien begyndt at virke i både muskler og 
led. Du vil kunne opleve, at omhed og 
”morgenstivhed” opleves eller føles som 
aftagende  grundet EPAs  påvirkning. Du 
vil sikkert også kunne mærke, at du har 
fået mere energi, efterhånden som cellerne 
er begyndt at optage energien fra din kost.

60 dage: Du kan nu begynde at mærke en 
betydelig forskel på din hud, eftersom den 
er blevet mere ”fugtig” og føles mere blød. 
Behovet for at anvende fugtighedscreme vil 
aftage og for nogle helt forsvinde. Igen vil 
du også kunne mærke, at smerter i muskler 
og led er meget aftaget.

90 dage: Nu vil du have fået den optimale 
effekt af olien, da den har fået den 
nødvendige tid til at reparere cellerne 
indefra. Du vil kunne mærke, at huden 
føles blød, ledsmerter kan være stærkt 
reduceret eller er helt forsvundet. Du vil 
nok også opleve, at du nu sover meget 
bedre.  

*Anbefalet daglig dosis: 13 ml.

Et højt EPA-indhold på 2028 mg pr. 13 ml

De fleste fiskeolier på markedet indeholder et for 
lavt indhold af Omega-3, især fedtsyren EPA, til 
at give dig mærkbare resultater. SanOmega er 
den fiskeolie på markedet med det højeste 
indhold af EPA pr. daglig dosis.

MCT-olie: Vi har tilføjet en hel del MCT-olie for 
at give denne fiskeolie ekstra kraft. MCT-olie 
absorberes direkte som energi til din hjerne og vil 
blandt andet kunne bidrage til bedre 
hukommelse og øget fokus.

Q10-coenzym: Q10 er en nødvendig del af 
cellernes energiproducerende system. Stoffet er 
en forudsætning for, at celler væv og organer 
fungerer korrekt. Mængden af Q10 i cellerne 
falder med alderen og med visse 
sygdomstilstande. Fra 30-årsalderen er det 
fordelagtigt at tage et supplement af Q10.

Vitamin K2: Dette vitamin hjælper med at styrke 
dine knogler og tænder.

Vitaminer A, D og E: SanOmega er designet til 
at give dig en bred vifte af de essentielle vitaminer 
og mineraler.

Fremstillet i Norge og baseret på EU-krav: 
Produktionen af fiskeolien er kvalitetssikret i hele 
processen, fra fisken fanges i havet, til den 
færdige SanOmega er hos din forhandler.

100 % naturlig: Naturlig fiskeolie indeholder 
hele det naturlige spektrum af fedtsyrer i 
modsætning til syntetisk forarbejdede 
koncentrater, der kun indeholder en eller to 
fedtsyrer. Jo mere koncentreret en omega-3-olie 
er, desto lettere oxideres eller harskner olien, 
både i emballage og i kroppen efter indtagelse. 
Vælg derfor altid en naturlig fiskeolie, vælg 
SanOmega!


