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Super Omega 3 

EPA en DHA zijn omega 3 vetzuren.  
Omega 3 vetzuren zijn onverzadigde 
vetzuren, ook wel te onthouden als ‘oké’ in 
een ezelsbruggetje. 
Omega 3 vetzuren houden je lijf vitaal en je 
geest gezond. 
Omega 3 vetzuren dragen bij aan een 
gezond hart en gezonde bloedvaten (lijf).  
Doordat je bloedvaten gezond zijn, blijft de 
toevoer van zuurstofrijk bloed naar je 
hersenen goed (geest). 
Wanneer je ouder wordt is het van groot 
belang dat je hersenen goed blijven. Zo heb 

je minder kans op vergeetachtigheid en concentratieproblemen. 
 
Volgens het voedingscentrum krijgen we genoeg EPA en DHA binnen als we twee 
keer in de week vette vis eten. 
Helaas halen de meeste van ons dat niet. We vinden vis niet lekker, we vinden het 
te duur of we weten niet hoe we het klaar moeten maken. 
 
Onze Super Omega 3 bevat een zeer hoge concentratie omega 3 vetzuren.  
Één capsule bevat wel 75 % omega 3 vetzuren.  
Veel visoliecapsules op de markt bevatten naast 
omega 3 ook omega 6 of 9. Hoewel we deze 
vetzuren ook nodig hebben, krijgen we deze al 
genoeg binnen via andere voeding.  
Door deze visoliecapsules te kopen sla je de plank 
dus mis. 
 
Visoliecapsules die een hoge concentratie omega 3 
bevatten zijn vaak duurder dan visolie die is 
aangevuld met andere omega’s. 

• Dagelijkse toevoer van gezonde visvetzuren verlaagt het slechte vetgehalte 
in ons lichaam.  

• Slechte vetten uit onze voeding hebben de neiging om door ons hele 
lichaam te gaan zwerven.  
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• Daar waar de structuur van onze aderen niet meer zo glad is, kunnen ze 
blijven plakken. Maar ook het gebied rond onze organen is een geliefde 
plek voor ongezonde vetten. 

• Gezonde vetten binden deze slechte vetten aan zich en voeren ze weer 
terug naar de lever.  

• De lever voert de vetten af naar de darmen.  
• Via de darmen verlaten de vetten vervolgens ons lichaam. 

 

De Super Omega 3 kost, ondanks de hoge kwaliteit is, slechts  
€ 34,95 per 45 dagen/ € 0,69 per dag (2 softgels) 

Geadviseerd dagelijks gebruik: 1 tot 3 softgels per dag met ruim water innemen. Bij voorkeur 
tijdens een maaltijd. Of zoals geadviseerd. 
 
Waarschuwingen: Een gezonde leefstijl is van belang.  
 
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 
 
Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 

Allergenen: Dit product bevat vis. 
 
Overige productkenmerken: 

• Vorm: Softgel 
• Opmerking mbt vorm: 
• Oorsprong: Dierlijk 
• Gewicht tablet/ capsule: 1340 mg 
• Doorstraling: nee 
• Gmo vrij: Ja 
• Ingrediënten voldoen aan de wetgeving: ja 

Veilig gebruik voor speciale groepen: 

• Vegetariërs: ja – als ze vis eten 
• Veganisten: nee 
• Diabetes: ja 
• Zwangerschap: ja 
• Borstvoeding: ja 
• Cosher/ Halal: nee 

 Samenstelling per dagdosering (2 softgels) 
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 Ingrediënt  Hoeveelheid  Percentage RI*   Verbinding 

 Vetzuren 

 Visolie 1000 mg  50% EPA / 25% DHA EE 

 Waarvan EPA 500 mg  EE 

 Waarvan DHA 250 mg  EE 

 *) Referentie Inname. 

 Ingrediënten: Visolie, gelatine (verdikkingsmiddel - capsulehuls), glycerine (verdikkingsmiddel/capsulehuls), 
water. 

  

 Allergenen tabel 

 Melk  nee 
 Lactose  nee 

 Eieren  nee 

 Soja  nee 
 Glutenbevattende granen *1  nee 

 Schaaldieren  nee 

 Vis  ja 
 Pinda’s  nee 

 Schaalvruchten *2  nee 

 Selderij  nee 
 Mosterd  nee 

 Sesamzaad  nee 

 Zwaveldioxide en sulfiet  nee 
 Lupine  nee 

 Weekdieren  nee 

 Mais  nee 
 Gist  nee 

 *1 (Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, Spelt, Kamut) 

 *2 (Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten, 
Macadamianoten) 

  

  

 


