
  

Den bedste råvare der 
Nordfolk OMEGA 3 er omhyggeligt fremstillet 
af det lille dyreplankton Calanus finmarchicus, 
som udelukkende lever i det kolde og rene 
arktiske farvand. Med livscyklus på blot 12-18 
måneder er dyreplankton en ung, frisk og ren 
råvare.  

Indhold og sammensætning af omega-3 olien 
er præcis som i de levende dyreplankton fra 
Norskehavet. At olien hverken skal renses eller 
udsættes for en kemisk proces er kun muligt 
grundet kvaliteten og renheden af råvaren, 
dette gør at alle de naturlige, aktive og 
værdifulde ingredienser fra råvaren er helt 
intakte. 

Nordfolk OMEGA 3 fremstilles helt uden brug 
af opløsningsmidler, rensning eller raffinering.  

Eneste produkt med et tredje omega-3 
SDA, og i voks-ester form 
SDA er en del af de sunde omega-3 fedtsyrer, 
og det kan noget helt specielt. SDA omdannes 
nemlig meget effektivt af vores egen krop til 
EPA og DHA,- de 2 andre omega-3 fedtsyrer.  

En anden spændende og unik egenskab  

ved Nordfolk OMEGA 3 olien er, at den er 
bundet i en voks-ester form, dette er med til at 
give en optagelse af olien længere nede i 
tarmsystemet, til gavn for stofskiftet og 
insulinfølsomheden. At den optages længere 
nede i tarmsystemet bidrager også til en bedre  
udnyttelse af olien, med stor fordel for 
kroppen. 

På grafen kan du se hvor effektiv Nordfolk 
OMEGA 3 er i forhold til en ellers meget potent 
omega-3 fiskeolie. Den fulde undersøgelse 
kan du finde på www.nordfolk.dk  

OMEGA 3

http://www.nordfolk.dk


Astaxanthin - naturens stærkeste 
antioxidant (udtales Asta-san-tin) 
Astaxanthin er en kraftig og naturlig 
antioxidant, hvis funktion er at beskytte vores 
celler mod oxidation (aldring). Astaxanthin er 
naturligt optimeret til at "opsuge" oxidative 
radikaler.  Sammenlignet med andre 
antioxidanter har Astaxanthin vist sig at være 
op til flere hundrede gange så effektivt.  

Astaxanthin er i al beskedenhed naturens 
stærkeste antioxidant. Det er både godt for dig 
og godt for holdbarheden af vores fine friske 
olie.  

De vigtigste virkninger af Astaxanthin 
inkluderer: 
• Beskytter cellerne mod oxidativ skade 
• Antiinflammatoriske egenskaber 
• Fremmer god øje sundhed 
• Reducerer muskeltræthed og forbedrer 

sportspræstation 
• Hjertebeskyttende egenskaber  
• Fremmer god og sund hud og beskytter mod 

UV-stråling 

 

Bæredygtig og miljøvenlig produkt, til 
fordel for kloden vi skal passe bedre på 
Vores omega-3 olie består udelukkende af 
dyreplankton arten Calanus 
finmarchicus, og er jordens største 
vedvarende og høstbare ressource.  

Calanus finmarchicus høstes meget 
omhyggeligt og langt under grænsen for 
indflydelse på bestanden og de arter, der lever 
af denne. Dette står desværre i stor kontrast til 
fiskeindustrien, hvor mere end 30% i dag er 
overfisket (kilde: WWF). 

Væsentlige fordele 
• Godt for hjerte, hjerne, led og syn 
• Bedre optagelse af DHA og EPA  
• Eneste produkt med et tredje omega-3 

fedtsyre (SDA) 
• Ekstra høj antiinflammatorisk virkning 
• Forbedrer insulinfølsomheden  
• Bidrager til normal stofskifte 
• Forbedrer udholdenhed og muskelpræstation 
• Bæredygtig og meget miljøvenlig 

Du kan læse meget mere om sundhedseffekter og historien bag vores vidunderlige Nordfolk 
OMEGA 3 ved at besøge vores hjemmeside: www.nordfolk.dk, eller skrive til info@nordfolk.dk 

http://www.nordfolk.dk

