
PURE ARCTIC OIL
– ren omega-3 olie fra 100 % fersk, sporbar 
og bæredygtig arktisk vildfisk. Tilsat økologisk, 
koldpresset olivenolie og vitamin D3.
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Træning, sund kost og Anti Age er oppe i tiden. Hvordan kan det så være, at en række kroniske sygdom-
me som hjerte-/karsygdomme, diabetes type-2 og fedme øges? Studier viser at en balance mellem 
omega-6 og omega-3 er afgørende for en godt helbred.

I dag er forholdet - eller ratioen - mellem omega-6 og 
omega-3-fedtsyrer i det vestlige kosthold mellem 10:1 
og 20:1. Det betyder at vi indtager op til 20 gange så 
meget omega-6 som omega-3 fedtsyrer. Den anbefalede 
ratio er lavere end 5:1.

EN BEDRE BALANCE mellem indtag af omega-6 og 
omega-3 er en af nøglerne til et bedre helbred og vil 
bidrage til at reducere og forebygge faren for udvikling 
af kroniske sygdomme.

EQ OMEGA-3 TEST
Ved hjælp af en simpel blodprøve som du selv udfører 
hjemme, får du hurtigt svar på din omega-6 og 
omega-3 ratiotest. Blodprøven på filterpapiret bliver 
udtrukket og analyseret i henhold til internationale 
standarder for omega-fedtsyrer. Testen foretages af 
laboratoriet Vitas AS, i Oslo, Norge.

Dit resultat kan du se på omegaratiotest.com efter 15 
- 20 arbejdsdage.

GODT FOR DIN MUSKELFUNKTION
Bidrager til normal muskelfunktion. 

VITAMIN D3: GODT FOR DINE 
MUSKLER, IMMUNFORSVAR, BLOD 
& SKELET.
Vitamin D3 bidrager til normal muskelfunk-
tion og immunforsvar, normalt optag af 
calcium og fosfor, normalt calciumniveau 
i blodet, og vedligeholdelse af skelet og 
tænder. Sukkerfri. Saltfri.
Produceret i Norge for Eqology.

MSC CERTIFICERET: BÆREDYGTIG, 
SPORBAR OG VILDTFANGET FISK 
MSC, Marine Stewardship Council, er en 
international ideel organisation. MSC-
certificerede fiskerier sikrer at fisken er 
fanget på et niveau som gør at
fiskebestandene og økosystemerne, som 
de er afhængige af vil være sunde og 
produktive for fremtiden.

GODT FOR DIT HJERTE
250mg DHA og EPA bidrager til normal 
hjertefunktion.

GODT FOR DIN HJERNE
250mg DHA bidrager til normal 
hjernefunktion. Gravide og ammende: 
450mg DHA og 250mg EPA bidrager til 
normal udvikling af hjerne hos foster og 
spædbarn.

GODT FOR DIT SYN
250mg DHA bidrager til normalt syn.
Børn op til 1 år: 100 mg DHA bidrager til 
normal udvikling af synet. 

GODT FOR DIT IMMUNFORSVAR 
Bidrager til normal funktion af immun-
forsvaret.

GODT FOR DIT BLODTRYK OG 
FOR TRIGLYCERIDNIVEAUET I 
BLODET 
2-5g DHA og EPA bidrager til at opret-
holde et normalt triglyceridniveau i 
blodet, samt et normalt blodtryk.
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