
  

Nordfolk OMEGA 3 – ny olie fra Arktis 
Det lille krebsdyr Calanus finmarchicus er den 
mest rigelige repræsenterede dyreart på 
planeten og er indbegrebet af Arktis på alle 
måder - sej, frisk og sund. 

Nordfolk OMEGA 3, fremstillet af dette lille 
dyreplankton, er en ny og bæredygtig marine 
olie. De miljøvenlige høstmetoder og 
forarbejdning helt fri for opløsningsmidler 
sikrer, at den arktiske friskhed overføres 
direkte til Nordfolk OMEGA 3. 

Den unikke voks-esterform og naturligt høje 
Astaxanthin niveau giver Nordfolk OMEGA 3 
yderligere fordele sammenlignet med 
traditionelle omega-3 produkter. 

Fordele, der ikke kan ignoreres 
• Reducerer betændelse i kroppen  
• Forbedrer insulinfølsomheden  
• Modvirker bugfedt (intraabdominal fedme) og 

fedtlever (leversteatose) 
• Forbedrer udholdenhed og muskelpræstation 

Hvad gør Nordfolk OMEGA 3 til en 
overlegen kilde til omega-3?  
GPR120 receptoren er dokumenteret til at 
være ansvarlig for at producere hormoner, der 
kontrollerer metabolismen af fedt og sukker i 
kroppen. Desuden formidler den potente 
antiinflammatoriske og insulin sensibiliserende 
effekter. GPR120 receptoren er til stede i de 
distale tarme, og den aktiveres af 
flerumættede fedtsyrer. Konventionelle former 
for flerumættede fedtsyrer, som triglycerider og 
fosfolipider, absorberes tidligt i fordøjelsen, 
hvilket betyder, at de ikke når de distale tarme, 
og kan ikke regulere metabolismen af fedt og 
sukker. 

Nordfolk OMEGA 3 kommer som voks-estere, 
der spaltes langsommere end traditionelle 
omega-3'er, og dette tegner sig for de meget 
kraftige positive virkninger, der er set i studier 
af Nordfolk OMEGA 3. 
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En tre vinklet tilgang til antiinflammatorisk virkning 
• Omega-3 fedtsyrer fungerer som byggesten til antiinflammatoriske eicosanoider. 
• Stearidonsyre, SDA, konkurrerer om elongase-enzymet og reducerer dermed output fra omega-6 

 baserede pro-inflammatoriske mediatorer. 
• Voks-estere forbedrer fedtstofskiftet, hvilket fører til en reduktion i fedtcellestørrelse. Forstørrede  

 fedtceller aktiveres kraftigt af inflammatoriske reaktioner. Sunde fedtceller bidrager til lavere 
 inflammation af hele kroppen. 

Naturligt højt i Astaxanthin 
Calanus finmarchicus indeholder høje niveauer af den potente antioxidant Astaxanthin, hvilket er 
årsagen til den flotte røde farve på Nordfolk OMEGA 3. Astaxanthin beskytter krebsdyret mod UV-
stråling, når de befinder sig i havets overflade. Flere undersøgelser har vist, at Astaxanthin giver 
mange sundhedsmæssige fordele, især når de leveres i olie. De vigtigste virkninger af Astaxanthin 
inkluderer: 
• Beskytter cellerne mod oxidativ skade 
• Antiinflammatoriske egenskaber 
• Hjertebeskyttende egenskaber 
• Fremmer god øje sundhed 
• Reducerer muskeltræthed og forbedrer sportspræstation 
• Fremmer god og sund hud og beskytter mod UV-stråling 

NB. Nordfolk OMEGA 3 er 100% baseret på Calanus Oil, mere info kan findes ved at besøge 
Calanus website her: www.calanus.no


