
Beschrijving van Omega 3

Goed voor de hersenen en de ogen!
Ons lichaam is niet in staat EPA en DHA aan te maken. Deze vetzuren maken nochtans deel uit van 
onze celmembranen en verbeteren de vloeibaarheid. Hoe vloeiender het celmembraan is, hoe 
gemakkelijker de stofuitwisselingen verlopen. 

60% van uw hersenen bestaat uit vet en vooral uit DHA. Zij vormen het membraan, de synapsen, de
mitochondriale membranen, maar ook het oognetvlies. Daarom zorgt DHA zowel voor de hersenen als 
voor de ogen (een beter zicht)..Het vetzuur verbetert zelfs de werking van het hart!

Omega-3 bestaat uit de olie van pelagische visjes en is rijk aan DHA en EPA: 165 mg/3 capsules.

Uitstekende kwaliteit!
Bij elke productie van Omega 3 wordt een uitstekende kwaliteit gegarandeerd (door een analyse van de
afwezigheid van vervuilende stoffen en een microbiologische analyse..).



DHA en EPA; directe bron
Voordat de omega 3 die aanwezig in plantaardige oliën (lijnzaad, koolzaad..) DHA en EPA kan 
afgeven, moet de omega3 door een enzym getransformeerd worden. Jammer genoeg kan dit enzym 
falen (bij enkele personen is de doeltreffendheid ervan afgenomen met de leeftijd). 

Omega 3 is een natuurlijk voedingssupplement met een uitstekende kwaliteit en is een directe bron van 
DHA en EPA.

Gebruik

1 tot 3 capsules/dag tijdens de maaltijd.

Uw portie Zen en concentratie!
Gebruik Omega-3 samen met Neuro-AD Concentratie voor het samengaan van rust en concentratie!

Opgelet, voor meer doeltreffendeid en betere assimilatie kunnen, Neuro-AD Concentratie en Omega 3 
samen, maar op verschilende tijdstippen ingenomen worden (Omega 3 bij de maaltijd)!

Ingrediënten in 3 capsules: olie van kleine pelagische visjes rijk aan omega 3 (1002 mg), DHA (150 
mg) en EPA (15 mg), poeder van rijstpeultjes* (organic NuFlow) (anti-klontermiddel), 
hydroxypropylmethylcellulose (plantaardige capsule).
*uit de biologische landbouw

https://www.naturamedicatrix.fr/nl/geheugen-concentratie-kennis/306-neuro-ad-concentratie-naturamedicatrix.html
https://www.naturamedicatrix.fr/nl/geheugen-concentratie-kennis/306-neuro-ad-concentratie-naturamedicatrix.html
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