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Product

NourSea

Calanus® olie is een nieuwe en bioactieve vorm van omega 3.        
Deze olie is een natuurlijk lipidenextract uit plankton uit noordelijke wateren.             
Calanus® olie komt in de vorm van natuurlijke was esters. Deze olie 
is krachtiger en heeft een betere opname. De vorm van omega 3 is 
minstens zo belangrijk als de hoeveelheid die wordt ingenomen. 

Calanus Finmarchicus wordt gevangen in noordelijke Arctische 
wateren. De totale biomassa is ongeveer 300 miljoen ton, vele 
malen groter dan de totale biomassa van vis in die wateren.        

Calanus® olie is het meest pure en meest potente energiepakket 
dat de Arctische natuur kan bieden.     
      
Bevat tevens 0,1% natuurlijke astaxanthine en - naast EPA en DHA 
- SDA (stearidonzuur).

Calanus® olie
Omega 3 wax estersNourSea

Calanus® olie
omega 3 wax esters

500 mg - 60 softgels
voedingssupplement

Aanbevolen gebruik: 2 x per dag 1 tot 2 softgels bij of na een maaltijd. Het aanbevolen gebruik niet overschrijden. 

Ingrediënten:  Calanus™ olie (Calanus finmarchicus) van schaaldieren (zoöplankton) 500 mg:
 •  wax esters 425 mg 
 •  onverzadigde vetzuren 145 mg 
 •  omega 3 totaal 105 mg 
 •  astaxanthine 300 mcg 
   
Hulpstoffen:  Stabilisator (capsule: visgelatine, glycerine, water)

Interacties:  De vertering en opname van de olie en vetzuren wordt tegengewerkt door Orlistat

Waarschuwingen: Met voorzichtigheid gebruiken bij gebruik van antitrombotica en bij
 allergie voor zeevruchten (schaal- en schelpdieren)

Zwangerschap/lactatie:  Over de veiligheid van het gebruik van Calanusolie tijdens zwangerschap of lactatie zijn geen   
 gegevens voorhanden

Natuurlijk lipidenextract uit plankton 
Krachtiger en beter opneembaar

NourSea Calanus® olie Art.Nr. EAN [NL] Z-Index [B] CNK [B] NUT/PL

60 softgels* 500 mg 20911 8715216209117 16672623 3758-075 1149/41

*softgels zijn vervaardigd van visgelatine
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WAX ESTER – LANGZAME AFGIFTE 
EEN UNIEK KENMERK VAN C. FINMARCHICUS CALANUS® OLIE
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