
7,00% 6,60%

4,50%

1,10%

SDA
EPA
DHA
ALA

NourSea Calanus®

De omega 3-vetzuren bestaan hoofd-
zakelijk uit:

Calanusolie 500 mg per softgel
Capsule is van visgelatine

Preventief: 1 tot 2 x per dag 1 softgel 
Verhoogde behoefte: 2 x per dag 2 softgels

Nieuwe, bioactieve vorm van 
omega 3-vetzuren: wax esters

Omega 3-vetzuren van zoöplankton Calanus finmarchicus
uit de Noord- Atlantische Oceaan

Begin van de voedselketen in zee 
Vrijwel geen verontreiniging
 
Vangst in schone wateren 
Minimale vervuiling

Geen raffinage of andere  bewerking 
Zuivere, pure omega 3-olie 

Elke productie wordt gekeurd 
Binnen strenge Europese richtlijnen 

Stearidonzuur (SDA)
Bevat - naast EPA en DHA - ook stearidonzuur, 
de voorloper van EPA. Van SDA wordt 30% 
omgezet in EPA. 

Onderzoek heeft laten zien dat de vetzuren in Calanusolie 
goed worden opgenomen door het spijsverteringskanaal en 
dat het de plasma-spiegels van EPA en DHA verhoogt.

Ecologisch Verantwoord!
Calanusolie wax esters

   Energierijk
   Betere opname

   Langzame afgifte
   Bredere werking

“Gevoed door de zee”

Astaxanthine 
Bevat van nature astaxanthine 0,1% (= 300 mcg)  
per capsule:
•  beschermt de vetzuren tegen  

 oxidatie;
•  houdt de olie stabiel;
•  is een antioxidant.

     Bredere Werking! 
Dezelfde positieve eigenschappen als gangbare 

omega 3-vetzuursupplementen, maar mét:

 + SDA - Stearidonzuur
 + Astaxanthine  

 + Wax Esters 

 + Afgifte verder in de darmen

Langzame afgifte 

Verder
Gangbare omega 3-vetzuren, zoals triglyce-
riden uit vis en fosfolipiden uit krill, worden 
vroeg in het spijsverteringsstelsel opgenomen. 

Calanusolie wax esters komen wèl tot in de distale darm – 
eind dunne/begin dikke darm – en zijn daar betrokken bij 
het metabolisme van vet en insuline.

Onder andere nuttig bij:

•  (pre-)diabetes
•  overgewicht   

•  cardiovasculaire kwesties

Ook voor sporters

Nourished by the Sea

“De vorm van omega 3 is minstens zo belangrijk 
als de hoeveelheid die wordt ingenomen”

Calanus finmarchicus, 
meest talrijke diersoort ter wereld

•
Grootste biomassa in de zee, die snel  herstelt

•
Geen speciale vaartuigen nodig: 

nevenactiviteit vissers
•

Geen onnodige bijvangst
•

Door Noorse overheid 
gecontroleerd

Duurzaam &
ecologisch 

verantwoord!

Meest 
pure & potente 
energiepakket 
uit de Arctische 

natuur!

Calanus 
finmarchicus 
is ±3-5 mm 
groot


