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Opti3 Algen Omega-3 capsules met
EPA & DHA vetzuren
Plantaardig en Visvriendelijk!

ü

EPA & DHA vetzuren worden niet door vissen gemaakt,
maar zitten in algen.

ü

Vette vis is een rijke bron van EPA & DHA vetzuren, vissen
krijgen dit alleen binnen door bepaalde algen te eten die
deze vetzuren bevatten. Algen staan dus onderaan de
voedselketen en zijn dé bron van deze gunstige vetzuren!
Opti3 Algen Omega-3 is een natuurlijk supplement met een
sterke EPA & DHA formule. Opti3 is speciaal gemaakt om de
voordelen van Omega-3 vetzuren te bieden, zonder vis of
andere dierlijke ingrediënten te gebruiken.
Dus zeer geschikt voor vegetariërs en veganisten en mag
daarom het Vegan keurmerk voeren.
Er zijn verschillende vormen van Omega-3 vetzuren. De
meeste plantaardige Omega-3 bronnen (gemalen lijnzaad,
walnoten) bevatten vooral ALA (Alfa-Linoleenzuur). Maar
ons lichaam heeft ook behoefte aan EPA & DHA. Dit zit
vooral in vis en algen.
Als u weinig of geen vis eet, kan het daarom lastig zijn
voldoende EPA & DHA binnen te krijgen.
Opti3 algenolie is dan een uitstekende aanvulling, Omega-3
puur uit de bron: ALGEN!
De voordelen van onze op algen gebaseerde Omega-3
capsules zijn:

ü

100% plantaardig, niet belastend voor de
visstand
Vrij van tarwe, suiker en zuivel
Vrij van toxische stoffen en verontreiniging,
hexaan- en GMO vrij
Omega-3 EPA & DHA in zijn meest pure vorm
(150 mg EPA en 250 mg DHA per capsule)
Natuurlijk geteelde algen onder
gecontroleerde omstandigheden
Goedgekeurd voor vegetariërs & veganisten,
maar heeft voordelen voor iedereen
Draagt bij tot een normale hart-, hersen-,
gewrichts- en ooggezondheid

Inhoud: 60 plantaardige capsules per pot,
advies is 1-2 capsules per dag te nemen.
Ingrediënten per 2 capsules (een dagdosering):

ü Eicosapentaeenzuur (EPA)

300 mg

ü Docosahexaeenzuur (DHA)

500 mg

ü Totaal Omega-3

835 mg

ü Veganistische Vitamine D3

5 mcg (200 IE)

Meer Informatie over Opti3 Algen Omega-3 capsules
is te vinden op www.relaxmoreshop.nl

Wij dragen de natuur een warm hart toe en hebben een
passie voor en compassie met het zeeleven. Deel deze
(com)passie met ons, door onze site aan anderen door te
geven en hen te vragen te stoppen met het nemen van vis
en visoliecapsules.

Help mee het zeeleven te behouden!

