
4 sterke nutriënten

Gezondheidsbeweringen

Het beste van de beste Omega’s
Een nieuwe generatie van 
Eco-vriendelijke visoliën

Veilige blisterverpakking voor 
behoud van optimale versheid

Weten schap pe lijke  
dosis

Wat zijn rTG?
Dankzij rTG (r-triglyceride)  
70% meer opneembaarheid  
ivg met andere visoliën

Ondersteuning hart-, hersen- en 
spierfunctie, gezichtsvermogen, 
Immuunsysteem en botten.

Vitamine D3  1000 IE
1000 mg Omega-3
100 mg CoQ10 Ubiquinol
90 µg Vitamine K2



U en uw familie hebben niet alleen recht op
de beste gezondheid - jullie verdienen ook
omega-3 oliën van de allerhoogste kwaliteit

Alle omega supplementen die wij voor u selecteerden zijn vervaardigd
volgens de strengste standaarden (farmaceutische kwaliteit).
Ze helpen u om gezond te leven. U en uw familie verdienen enkel de 
beste, zuiverste en veiligste omega-3 formules... ja toch ?

Jo Wyckmans / stichter

Zijn omega-3 vetzuren 
belangrijk voor uw 

gezondheid ?

Eet minstens 2 x per week vette vis (100 g) en voel je zo gezond 
als een vis in zuiver water. Vette vis bevat EPA (eicosapentaeenzuur) 
en DHA (docosahexaeenzuur). Het zijn de twee gezondste 
Omega-3 vetzuren die ook in visoliesupplementen zitten.
EPA en DHA helpen de goede werking van het hart behouden.1 
In het bekendste en meest grootschalige onderzoek dat hierover 
ooit werd uitgevoerd, kregen de deelnemers elke dag 460 mg EPA 
en 380 mg DHA. DHA helpt eveneens de hersenfunctie 
gezond houden.2

Met 2 x per week 100 g anjovis of haring, of 2 x per week 
2 softgels UnoCardio® eet u ongeveer 4000 mg EPA en DHA*.

Of verwen uw hart, hersenen en botten met UnoCardio 1000® 
zuivere visolie en vitamine D. Vitamine D3 (de zonnevitamine) krijgt u 
er gratis bij. Vitamine D3 draagt bij tot het behoud van normale 
botten.

Bij een dagelijkse inname van (1) minstens 250 mg EPA+DHA en (2) 250 mg DHA.
* Bron: Mozzaffarian & Rimm, J Am Med Assoc 2006;296:1885
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Lees meer op de volgende pagina over deze 4 unieke nutriënten

QuattroCardio® bevat zomaar even  
4 unieke nutriënten

Alles in een verpakking en zo praktisch

1  Omega-3 (95%) waarvan 460 mg EPA en 380 mg DHA 

in rTG vorm voor een betere opneembaarheid.  

EPA en DHA helpen de goede werking van  

het hart   behouden.1 DHA helpt hersenfunctie  en 

gezichtsvermogen  gezond houden.2

2  90 mcg Vitamine K2 draagt bij tot het behoud van 

normale botten .

3  25 mcg (1000 IE) Vitamine D3 helpt normale botten 

en goede werking van immuunsysteem   en  

spieren  behouden. Draagt bij tot normale 

calciumgehalten in het bloed.

4  100 mg Co-enzym Q10 als Ubiquinol, de vorm die 

door het lichaam het best wordt opgenomen.Natuurlijke triglyceridevorm 
Optimale opneembaarheid  

dankzij rTG (r-triglyceride) vorm

Uw allerbeste  
levensverzekering

Het beste van het beste in 
één verpakking

QuattroCardio®

Topformule voor 
man en vrouw +35

Bij een dagelijkse inname van (1) minstens 250 mg EPA+DHA en (2) 250 mg DHA.

CNK : 3056-926
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3 VITAMINE K2 ALS MK -7, ZOALS HET TRADITIONELE JAPANSE ONTBIJT
Natto is het hoofdbestanddeel van het traditionele Japanse ontbijt.
Het is gemaakt van gefermenteerde sojabonen.
Voor westerlingen is het niet bepaald aantrekkelijk omdat het vrij sterk ruikt en 
tamelijk kleverig is.
Gelukkig is de superieure vorm van vitamine K uit Natto beschikbaar in 
supplementvorm, namelijk als vitamine K2, meer bepaald het type dat we kennen 
als menaquinone 7 (MK-7). MK-7 zorgt ervoor dat u normale botten behoudt. 
QuattroCardio® geeft u een dagelijkse 
dosis van 90 μg MK-7 als 
MenaQ7 crystals (MK-7 in 
een zuiverheid van meer 
dan 95%).

4 VITAMINE D3: GOED FYSIOLOGISCH WERKZAAM
Er zijn twee soorten vitamine D: vitamine D3 (cholecalciferol) en Vitamine D2 
(ergocalciferol). D3 zit vooral in vette vis en is identiek aan de Vitamine D die door 
het lichaam wordt aangemaakt.
Dat is de reden waarom vitamine D3 minstens drie keer zo effectief door het 
lichaam wordt gebruikt dan D2. Vitamine D3 ondersteunt het behoud van normale 
beenderen en speelt ook een rol bij de normale werking van het immuunsysteem en 
de instandhouding van de normale spierfunctie.
Kortom, QuattroCardio® geeft u Omega-3, ubiquinol, MK-7 en vitamine D3 van 
topkwaliteit. De unieke samenstelling van dit supplement zal uw gezondheid 
ongetwijfeld ten goede komen en dit aan een heel betaalbare prijs.

1 WETENSCHAPPELIJKE BEWEZEN OMEGA-3 FORMuLE
Als u op zoek bent naar een goed opneembaar en zuiver visoliesupplement, kies 
dan voor QuattroCardio®. Dit supplement levert u niet minder dan 460 mg EPA en 
380 mg DHA per capsule. Dit is een ideale hoeveelheid om uw Omega-3 gehalte 
opgenomen via uw voeding (ook uw Omega-3 Index genoemd) boven de 
aanbevolen 8% te krijgen. Even belangrijk is de manier waarop deze Omega-3’s 
worden geproduceerd. Bij de productie van de Omega-3’s in QuattroCardio® wordt 
de zachtste methode gebruikt die momenteel bestaat, koud productieproces via een 
milieuvriendelijke technologie, die ook alle sporen van zware metalen uit de ruwe 
visolie verwijdert.

2 CO-ENZYM Q10 IN EEN GEBRuIKSVRIENDELIJKE VORM
Co-enzyme Q10 komt in twee uitwisselbare vormen voor: ubiquinone en ubiquinol. 
Ubiquinol is de beste keuze van deze twee vormen.
De mate waarin ubiquinone kan omgezet worden in ubiquinol, daalt met de leeftijd. 
Vanaf de leeftijd van 35 jaar wordt daarom aangeraden een ubiquinolsupplement 
in te nemen.
Ubiquinol is een onmiddellijk bruikbare vorm van CoQ10 en moet niet meer 
omgezet worden. Met QuattroCardio® krijgt u dagelijks 100 mg ubiquinol.
In voeding komt ubiquinol voornamelijk voor in ingewanden (bijvoorbeeld in 
varkenshart, 20 mg/100 g) en in veel minder mate in gevogelte
(bijvoorbeeld kippenbil 2 mg/100 g) of vis (bijvoorbeeld forel 1 mg/100 g).
Niet meteen grote hoeveelheden. Tot voor kort was het niet mogelijk om Ubiquinol 
in een stabiele vorm in supplementen te verwerken.
Dat is de reden waarom de meeste supplementen ubiquinone bevatten.
Een Japanse firma is erin geslaagd een stabiele vorm van ubiquinol te produceren. 
Voor QuattroCardio® gebruiken wij enkel deze makkelijk opneembare, originele 
Japanse capsules.

QuattroCardio®

Uw allerbeste levensverzekering

QuattroCardio® 4 uNIEKE NuTRIëNTEN

90 µg vitamine K2 als hoogzuivere MenaQ7 crystals

25 µg  vitamine D3

1000 mg Omega-3  
natuurlijke rTG (r-triglyceride) vorm

460 mg EPA en 380 mg DHA

100 mg  Ubiquinol 
(gereduceerd  
co-enzym Q10)



Waarin onderscheidt onze selectie van omega-3’s zich?
Koud productieproces.

  Tot 95% omega-3 per softgel.

  Koud productieproces via een milieuvriendelijke technologie.

  Uit respect voor het milieu gebruikt WHC enkel vissen - zoals ansjovis, makreel - 
die erkend zijn als niet bedreigde soorten.

  PCB’s, zware metalen, pesticiden beneden de detectielimiet.

  Een uitgebalanceerde mix van rozemarijn- en tocoferolextracten, helpt de versheid 
van elk WHC supplement te behouden.

Meer info: www.vergelijk-unocardio.be

Geen gewone omega-3 visoliën. Uitsluitend voor kenners.

Womens Health Consulting
Mens Health Consulting
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Vraag uw ledencode met extra korting 
aan uw voedingsdeskundige.


