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anti-doping

UnoCardio® VEGAN
Unieke, zuiverste en hoogst 
geconcentreerde 80% vegan 
omega 3 in triglyceridevorm

UnoCardio® 1000
Unieke, zuiverste en hoogst  
geconcentreerde 95% omega 3 
in 90% triglyceridevorm

Gecertificeerd voor duurzame visserij

GEEF JE GEZONDHEID EEN TOTALE BOOST   
MET HET BESTE VAN HET BESTE



UnoCardio.eu

EPA
DHA

EPA
DHA

UnoCardio® X2 ondersteunt de normale werking van uw hart. In een bekende, 
grootschalige GISSI-studie (onder leiding van gezaghebbende Italiaanse 
gezondheidswerkers) kregen de deelnemers 3,5 jaar lang elke dag visolie 
met zowat 1 g EPA en DHA. Het resultaat: hun hartfunctie was krachtiger 
ondersteund – maar liefst 45% beter - dan bij de deelnemers die geen extra 
omega 3-vetzuren hadden ingenomen.

EET U WEL ECHT GEZOND?

Een Omega-3-index.com test vertelt of u genoeg gezonde vetten eet en 
verraadt welke voedingswaren u best schrapt. Zo weet u precies hoeveel 
omega 3-, 6- en 9- vetzuren, verzadigde vetten en transvetten u inneemt. 
Voor een gezond hart moet uw bloed minstens 8% omega 3 bevatten.

 Streefwaarde :  +8%
3% 4% 6% 8% 10% 12%

8,1%

OOK VOOR ZWANGERE VROUWEN 

Dit supplement is zeker ook 
aanbevolen voor zwangere 
vrouwen. Ook na de bevalling 
kunt u met een visolie-
supplement extra DHA 
aan uw kindje doorgeven 
via borstvoeding.

UnoCardio® 1000 UnoCardio® X2
UITERST HOGE CONCENTRATIE, 
ONGEËVENAARDE ZUIVERHEID

KRACHTIGE OMEGA 3-VISOLIE MET EEN  
PLUS VOOR MEER ZON IN UW LEVEN

GRATIS ZONNEVITAMINE

UnoCardio® 1000 bevat maar liefst 1200 mg zuivere omega 3 uit visolie 
(vooral EPA en DHA) en dat in een uitzonderlijk hoge concentratie 
van 95%. Die werd bovendien als 90% triglyceriden geconcentreerd, 
waardoor die veel beter in het lichaam wordt opgenomen dan de 
courantere  ethylester concentraten. Die krachtige visolie hebben we nog 
sterker gemaakt door er 1000 IE vitamine D3, in een natuurlijke vorm, aan 
toe te voegen. Deze zonnevitamine helpt uw botten en uw spierfunctie 
gezond houden, en ondersteunt de werking van uw immuunsysteem. 
Bovendien helpen de EPA en DHA uit UnoCardio® 1000 en UnoCardio® X2 
de goede werking van uw hart behouden*, terwijl DHA* een onmisbare 
bouwstof is voor het brein en bijdraagt tot het behoud van de normale 
hersenfunctie. Een extra hulp voor hart, hersenen, beenderen én weerstand 

 in één softgel dus.

* Bij gebruik van ten minste 250 mg per dag

TOPPER IN DE VERENIGDE STATEN

UnoCardio® 1000 werd als 
eerste omega  3- supplement uit 
Europa tot nummer één in de 
Verenigde Staten verkozen. 
De uiterst hoge concentratie 
en de op vallende zuiverheid 
waren bij gerenommeerde 
consumenten organisaties 
goed voor uitstekende scores.

UnoCardio® 1000

95% omega 3
r-triglyceride

Vitamine D3

EPA 675 mg
DHA 460 mg

visgelatine

UnoCardio® X2

90% omega 3
r-triglyceride

EPA 622 mg
DHA 420 mg

visgelatine
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UnoCardio® VEGAN

Ontdek hoe zuinig en gebruiksvriendelijk onze unieke UnoCardio® Fish Oil is. 
Probeer het uit en vergelijk met andere visoliën. Onze visoliën zijn afkomstig van 
de schoonste wateren ter wereld, en uitsluitend bekomen door gecertificeerd 
duurzame visserijmethoden. UnoCardio® Fish Oil is extra gezuiverd en 
geconcentreerd tot 90% omega 3 via een koude en milieuvriendelijke 
technologie. Natuurlijke antioxidanten, als gemengde tocoferolen en rozemarijn-
extract, zijn toegevoegd om de unieke versheid en kracht van de oliën te 
behouden. Dankzij de 90% triglyceride concentratie zal uw lichaam de EPA- en 
DHA vetzuren uit de visolie extreem snel en doeltreffend opnemen. Elke halve 
(½) theelepel levert een verbazingwekkend hoge dosis van 2165 mg 
omega 3’s, inclusief 1970 mg EPA en DHA die hart ondersteunen*.  
DHA is overigens ook goed voor hersenen en ogen.*   

 
* Bij gebruik van ten minste 250 mg per dag

EVENEENS AANBEVOLEN 
VOOR ZWANGERE 
VROUWEN EN TIJDENS DE 
BORST VOEDINGSPERIODE
Als een zwangere vrouw of een 
vrouw die borstvoeding geeft, 
bovenop haar dagelijkse inname 
van 250 mg EPA+DHA, nog een 
extra portie van minstens 200 mg 
DHA consumeert, dan zal DHA 
bijdragen tot de ontwikkeling van 
de ogen en de hersenen bij de 
foetus of zuigeling.

Onze UnoCardio® Vegan algenolie, zeer hoog gedoseerd in EPA en DHA, 
is een perfect alternatief voor wie liever geen vis eet. Eén (1) vegan softgel 
bevat maar liefst 800 mg omega 3, wat dubbel zoveel is dan de meeste 
andere algensupplementen. Dankzij de triglyceride vorm (TG) worden EPA 
en DHA heel snel en heel doeltreffend in het lichaam opgenomen.  
De UnoCardio® Vegan EPA en DHA wordt geëxtraheerd volgens 
een uniek zuiveringsproces in drie stappen.

WAAROM EXTRA EPA EN DHA VOOR VEGANISTEN ?
Plantaardig voedsel bevat veel omega 6-vetzuren, voornamelijk uit plantaardige 
oliën zoals saffloer-, maïs- en zonnebloemolie. Bovendien bevatten plantaardige 
omega 3-bronnen zoals vlaszaad-, walnoten-, raapzaadolie en sojaproducten 
het omega-3-vetzuur alfa-linoleenzuur (ALA). Het lichaam probeert EPA en 
DHA aan te maken uit ALA. De resultaten zijn echter onvoldoende. 
Slechts 0,2% tot 8% van de 
geconsumeerde ALA wordt 
naar EPA omgezet, en een 
povere 0,05% (of minder) 
naar DHA. Vandaar dat een 
dagelijkse suppletie met 
minstens 500 mg EPA en 
DHA is aangewezen.

UnoCardio® FISH OIL
IDEAAL VOOR VOLWASSENEN EN 
JONGEREN DIE NIET GRAAG CAPSULES 
SLIKKEN. ZO MAKKELIJK !

UNIEKE, ZUIVERE EN HOOGST 
GECONCENTREERDE VEGAN  
OMEGA 3

UnoCardio® VEGAN
1 softgel
800 mg 
Omega-3

EPA 265 mg
DHA 465 mg

2,5 ml

UnoCardio® FISH OIL
1 portie slechts  

halve ½ theelepel

2165 mg Omega-3
1970 mg EPA + DHA
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KRACHTIGSTE VISOLIE  
+ NEM® EIERSCHAALMEMBRAAN

B - HADA III

TIJDENS EN NA DE OVERGANGSJAREN

Met B-HADA kunt u dat evenwicht herstellen. Deze uitgekiende mix bevat enkele 
buitengewone en soms zelfs zeldzame omega-oliën, die u als vrouw uitstekend 
in balans houden. En dat zult u dan ook uitstralen! Wist u trouwens dat B-HADA 
mooie huid in het Japans betekent ?

VROUWVRIENDELIJKE BERNAGIE

EPA en DHA, de omega 3-vetzuren uit visolie, staan erom bekend dat ze de 
werking van uw hart uitstekend helpen ondersteunen. Daar hebben we nog 
waardevolle duindoornolie (rijk aan bètacaroteen en het zeldzame omega 7), 
olijfolie (bevat onder meer omega 9) en hoog geconcentreerd, zuiver 
gammalinoleenzuur (GLA) uit bernagie-olie aan toegevoegd. Bernagie kent u 
misschien als komkommerkruid, dat soms in salades of zomerse gerechten 
wordt gebruikt. Minder bekend is dat bernagie ook het enige vrouwvriendelijke 
omega 6-vetzuur GLA (gammalinoleenzuur) bevat. Dit GLA halen we uit het 
kruid en concentreren we 
tot 70%: op die manier 
vermijden we de hoge 
dosis linolzuur, een 
ander maar ongunstig 
omega 6-vetzuur dat van 
nature ook in bernagie 
zit. B-HADA III is dan ook 
een echte boost voor uw 
gezondheid én uw 
uitstraling.

VLOT BEWEGEN

De gezuiverde visolie van UnoCardio® Sports werd verkregen via een unieke 
en ecologisch verantwoorde koude productiemethode. Dankzij de triglyceriden 
(TG) zijn de omega 3 vetzuren EPA en DHA maximaal opneembaar. EPA en 
DHA helpen de goede werking van het hart behouden bij gebruik van minstens 
250 mg per dag. NEM® eierschaalmembraan bevat van nature glucosamine, 
chondroïtinesulfaat, hyaluronzuur, collageen en eiwitten. Dit gepatenteerde 
natuurproduct is afkomstig van het vlies dat zich tussen het ei en de eierschaal 
bevindt en is een aanrader voor alle sporters**.
** 85 gezonde mannen en vrouwen tussen 40 en 75 jaar oud namen deel 
aan een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. 
Deelnemers voerden gedurende twee opeenvolgende weken een step-
oefeningsregime uit (40 tot 100 stappen per been) op wisselende dagen. 
De deelnemers die twee weken lang elk dag de UnoCardio® Sports formule met 
500 mg “NEM” eierschaalmembraan hadden gebruikt, waren vlotter te been 
onmiddellijk na het sporten en nog 12 uur later in vergelijking met placebo.

Voor volwassenen en 
jongeren, 2 softgels per dag, 
best in te nemen met vette 
voeding zoals yoghurt, 
voeding met olijfolie 
of andere vetten.
NEM® is een handelsmerk  
van ESM Technologies.

UnoCardio® Sports
SCHOONHEID VAN BINNEN  
NAAR BUITEN VOOR ELKE VROUW

289 mg EPA/DHA 
(omega  3)

240 mg GLA + omega  9

88 mg palmitolzuur 
(omega  7)

B-HADA III
1 softgel UnoCardio® Sports

2 softgels bevatten :

1250 mg 
Omega 3

EPA 720 mg
DHA 480 mg

500 mg eier schaal-
mem braan NEM®



Womens Health Consulting
Mens Health Consulting

Produced by WHC Labs Belgium
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anti-doping

Omega 3-Index
Deze test vertelt u percies hoeveel 
omega 3, omega 6, verzadigde 
vetten en transvetten u inneemt

QuattrO3™+ PS
4 sterke nutriënten  

voor kinderen

O'HISA™

Wapen je van binnenuit  
tegen uiterlijke veroudering

UBIQOR
Q10 Ubiquinol 

Een vitaal bestanddeel  
van elke cel

CholeRice™ + ChoLive
Voor een gezonde cholesterol 
50 x méér rode gist rijst-extract 

6 x méér olijfextract met  
extra Astaxanthine

Vitamin K2 + D3
Behoud van gezonde botten (D3,K2) 

en goede werking van het 
immuunsysteem (D3)

O'HISA™ Shots
CoQ10 en Collageen helpt 

de elasticiteit en zachtheid van 
de huid te behouden

QuattroCardio®

Veelzijdige wondermix 
Topformule voor 35-Plussers

UnoCardio® Active Mind
Goed voor brein (o.a. DHA, B3, 

B6, B12) & ogen (o.a. DHA) 
Houdt u scherp

Gecertificeerd voor duurzame visserij


