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AlgOmega3® vegetabiliskt DHA och EPA

Artikelnr. 3055

60 kapslar, vegetabiliska

Vad är speciellt med AlgOmega3?
AlgOmega3 innehåller olja från algen Schizochytrium s.
Algolja är den enda vegetabiliska källan till omega 3-fettsyrorna DHA och EPA.






Vegetabiliskt DHA och EPA i vegetabilisk kapsel
Det självklara valet för miljömedvetna – skonar havens fiskbestånd
Du som ammar eller planerar att bli gravid, fyll dina DHA-förråd
Passar alla, särskilt lämplig för veganer, vegetarianer och fiskallergiker
Fri från jod.

Innehåll per kapsel
Algolja
530 mg
Totalt omega 3-fettsyror 206 mg
varav DHA
200 mg
EPA
6 mg
Rekommenderad dos
1 kapsel per dag. Rekommenderad dos bör ej överskridas.
Ingredienser
Algolja (Schizochytrium sp.), solrosolja, antioxidationsmedel (askorbylpalmitat,
tokoferoler, rosmarinextrakt), solroslecitin.
Vegetabilisk kapsel tillverkad av: Modifierad majsstärkelse, konsistensmedel
(glycerin, sorbitol), vatten, förtjockningsmedel (karragenan), färgämne (betakaroten, sockerkulör).
För hjärna och syn

AlgOmega3 innehåller DHA.DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion och normal
synförmåga. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.
En kapsel AlgOmega3 ger 200 mg DHA.
För gravida och ammande
Moderns intag av DHA bidrar till att ögon och hjärna utvecklas normalt hos foster och spädbarn som
ammas.
Effekten uppnås vid ett dagligt intag av 200 mg DHA utöver det rekommenderade intaget av Omega 3
för vuxna (som är 250 mg för DHA+EPA). En kapsel AlgOmega3 ger 200 mg DHA.
För spädbarn upp till 12 månader
Ett dagligt intag av 100 mg DHA bidrar till normal utveckling av synen hos spädbarn upp till 12
månader.
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För smakportioner: Punktera kapseln och pressa ut en del av innehållet i barnets mat. Några droppar
citron kan tillsättas för bättre smak.
Registrerad av Vegan Society
AlgOmega3 innehåller endast vegetabiliska ingredienser. Detta gäller även kapseln.
Solros-symbolen på etiketten visar att produkten är registrerad av Vegan Society och kan användas
även av vegetarianer och strikta veganer.
Novel Food
AlgOmega3 är godkänd som Novel Food inom EU.
Läs mer om Novel Food på http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm
Komplettera med Linfröolja
Linfröolja och AlgOmega3 kompletterar varandra på ett bra sätt. Linfröolja innehåller den essentiella
omega 3-fettsyran ALA (alfa-linolensyra) som är grunden i omega 3-fettserien. AlgOmega3 innehåller
DHA och EPA som utgör senare steg i samma serie.
Antioxidationsmedlen skyddar oljan
För att skydda oljan mot oxidation tillsätts fettlösligt C-vitamin (askorbylpalmitat*), E-vitamin
(tokoferoler) och rosmarinextrakt.
*Askorbylpalmitatet framställs från askorbinsyra och en fettsyra. Fettsyran är vegetabilisk och
godkänd av Vegan Society.

Fördelar med AlgOmega3TM
Kan användas av alla: Vegetarianer, veganer och fiskallergiker.
Resurssnål: Alger är en miljövänlig källa till Omega 3. Eftersom algerna är det första steget i
näringskedjan är framställningen mer resurssnål än för fiskolja.
Ren: Algen odlas i slutna tankar, vilket garanterar att den är fri från tungmetaller och föroreningar.
EPA efter behov: Vid behov omvandlas algoljans DHA till EPA i kroppen.
God hållbarhet i rumstemperatur: Burken behöver inte stå i kylskåp utan kan förvaras i
rumstemperatur.

Förvaras: I rumstemperatur, utom räckhåll för små barn.
Hållbarhet: 3 år från produktionsdatum.

Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
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