
Eskimo-3 105C
Circulatie en cholesterol

Productbeschrijving

Lichamelijk en geestelijk in evenwicht door een gezonde vetzuurbalans. Het is algemeen bekend dat
Eskimo's veel minder last hebben van hart- en vaat- , infectie- en huidziekten dan mensen in
geïndustrialiseerde landen. Eskimo-3 is een ultrazuivere visolie van vis uit diepzeewater (in
triglyceridenvorm) met natuurlijk gemengde tocoferolen. Ondersteunt een gezonde cholesterol en
bevordert een goede circulatie. Helpt het geheugen en de leerfunctie te ondersteunen. Eskimo-3 is
ook geschikt voor een goede gemoedstoestand. 

Ingrediënten

NUTRITIONELE INFORMATIE PER 3 CAPSULES

Omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren 500.0 mg

waarin:

EPA (eicosapentaeenzuur) 240.0 mg

DHA (docosahexaeenzuur) 160.0 mg

Vitamine E (emulsie van d-alfatocoferol) 4.5 mg (38% ADH)

INGREDIENTEN

Visolie van vis uit diepzeewater (triglyceridenvorm), natuurlijk gemengde

tocoferolen

Hulpstoffen: gelatine, glycerine, limoenolie, rozemarijn, sojalecithine,

ascorbylpalmitaat

Verpakking

105 capsules

Gebruik

(Dagelijks Aanbevolen Hoeveelheid) 1 koffielepel (5 ml) per dag of zoals aanbevolen
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De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
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Voorzorg

Omega 3-vetzuren beïnvloeden de plaatjesaggregatie en kunnen te bloedingstijd verlengen bij een te hoog gehalte. Een tekort aan
omega 3-vetzuren aanvullen is echter weel aanbevolen.
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