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

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

Gecertificeerd voor duurzame visserij

GEEF UW GEZONDHEID EEN TOTALE BOOST   
MET HET BESTE VAN HET BESTE
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UnoCardio® 1000
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 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® X2 ondersteunt de normale werking van uw hart, dankzij de 
EPA en DHA*. 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® X2
UITERST HOGE CONCENTRATIE, 
ONGEËVENAARDE ZUIVERHEID

EPA
DHA

UnoCardio® 1000

95% omega 3
r-triglyceride

Vitamine D3

EPA 675 mg
DHA 460 mg

visgelatine

EPA
DHA

UnoCardio® X2

95% omega 3
r-triglyceride

EPA 622 mg
DHA 420 mg

visgelatine

(*) bij gebruik van ten minste 250 mg per dag
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UnoCardio® VEGAN

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 milieuvriendelijk zuiveringsprocess 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. Volgens studies blijkt een portie van het geconsumeerde 
ALA naar EPA te worden 
omgezet, maar tegen alle 
verwachtingen in kan het 
DHA in de rode bloedcellen 
met 25% afnemen.*  
Vandaar dat een minimale 
dagelijkse aanvulling met 
minstens 500 mg EPA en 
DHA is aangewezen.

UNIEKE, ZUIVERE EN  
80% HOOGST GECONCENTREERDE  
VEGAN OMEGA 3 

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 het 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.

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

2,5 ml

UnoCardio® FISH OIL
1 portie slechts  

halve ½ theelepel

2165 mg omega 3
1970 mg EPA + DHA

UnoCardio® VEGAN
1 softgel
800 mg 
omega 3

EPA 265 mg
DHA 465 mg

(*) Greupner T et al. Food Funct. 2018; 9:15871600
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545 mg  omega 3 
Complex van B-Vitamines, 
Foliumzuur, Biotine, 
Selenium, Vitamine D3, 
Ginseng, Luteine, 
Zeaxanthine

UnoCardio®  
Active Mind

1 softgel

UnoCardio® Active Mind

KLEURRIJK PAKKET
De nieuwste UnoCardio-variant bevat niet alleen een hoge concentratie (90%!) aan 
goed opneem bare omega 3-visolie (hoofdzakelijk EPA en DHA in r-triglyceridevorm), 
maar ook een indruk wekkend pakket van andere nutriënten: zes verschillende 
B-vitamines (B2, B3, B6, B12, biotine en foliumzuur), vitamine D3, selenium, ginseng, 
luteïne en zeaxanthine (twee stoffen die uit de bekende geeloranje siertuinbloemen 
‘Groot Afrikaantje’ worden gewonnen).

VOOR KNAPPE KOPPEN
Een ideaal complex voor iedereen die veel computerwerk doet of een job heeft die 
veel concentratievermogen vraagt. Ook ideaal voor wie al wat ouder is, maar nog 
even graag bijleert en fit in zijn hoofd wil blijven.

GOED VOOR DE GEEST
Daarmee is UnoCardio® Active Mind een buitengewoon complex, dat dankzij EPA 
en DHA* de normale hartfunctie ondersteunt en ook uw bloedsamenstelling op z’n 
best houdt, door er onder meer voor te zorgen dat ijzer heel goed wordt opgenomen 
(vitamine B2) en de aanmaak van rode bloedcellen normaal verloopt (B6, B12 en 
foliumzuur). Ook uw natuurlijke 
weerstand krijgt alles om zo goed 
mogelijk te blijven functioneren 
(vitamine B6, B12, D3, foliumzuur en 
selenium), terwijl vermoeidheid tegelijk 
vermindert (vitamine B2, B3, B6, B12 en 
foliumzuur). Maar de grootste troef van 
UnoCardio® Active Mind is dat het u 
met DHA helpt om op elk leeftijd en in 
alle omstandig heden het beste uit uw 
brein en uw ogen te blijven halen.

GOED VOOR BREIN & OGEN
HOUDT U SCHERP

KRACHTIGSTE VISOLIE  
+ NEM® EIERSCHAALMEMBRAAN

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

UnoCardio® Sports
2 softgels bevatten :

1250 mg 
Omega 3

EPA 720 mg
DHA 480 mg

500 mg eier schaal-
mem braan NEM®

(*) bij gebruik van ten minste 250 mg per dag
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EEN COMPLEX VAN TWINTIG ESSENTIËLE 
VOEDINGSTOFFEN OM HET BESTE UIT UW 
HUID EN LICHAAM TE HALEN

Uit onderzoek is gebleken er bij de bevolking vaak een tekort is aan essentiële 
voedingstoffen. Erger nog, vis bleek maar sporadisch op het menu te staan met 
als gevolg zeer lage omega 3-waarden in het bloed.
Met O’HISA™ Omega Complex geeft u uw lichaam een boost dankzij deze 
onmisbare nutriënten en nu eenvoudigweg met twee softgels per dag. 
95% omega 3 - met EPA en DHA niet alleen hoogst beschikbare dosis maar ook in 
hoogste zuiverheid. Een dagelijkse dosis bevat 1200 mg omega 3. B-vitamines dragen 
bij tot een zo goed mogelijke werking van de natuurlijke weerstand (B6, B12, foliumzuur) en 
helpen vermoeidheid (B2, B5, B6, B12, foliumzuur) tegen te gaan. Dankzij biotine en zink 
blijft uw haar gezond, terwijl koper de normale pigmentatie van huid en haar bevordert. 
Koper draagt ook bij tot een normaal energieleverend metabolisme. De zonne vitamine D3 
helpt botten en spieren sterk te blijven, en draagt eveneens bij tot een goede werking van 
het immuun systeem. Selenium ondersteunt de normale werking van de schildklier en 
beschermt mee tegen oxidatieve stress. Vitamine K2 draagt bij tot de normale bloedstolling 
en de instand houding van sterke botten. Een portie hydroxytyrosol, een polyfenol 
uit olijfolie (omega 9), beschermt de 
 bloedvetten tegen oxidatieve stress.*  
100% zuiver hyaluronzuur van plant-
aardige oorsprong (een lichaams eigen 
stof die als ‘smeerolie’ werkt, maar die 
we met het ouder worden minder 
aanmaken). Natuurlijke astaxanthine 
(een veelzijdige carotenoïde).  
SOD een speciaal meloenextract 
(= superoxide dismutase).  
Palmitolzuur een omega 7-vetzuur 
uit duindoornbesolie.

O’HISA™ + Omega Complex

O’HISA™  
+ Omega Complex

Alles eenvoudig met 
dagelijks 2 softgels

QuattroCardio®

VIER UNIEKE NUTRIËNTEN
QuattroCardio® bevat maar liefst vier unieke ingrediënten en scoort dus 
uitstekend op veelzijdigheid. 
•  hoog gedoseerde en goed opneembare omega 3-visolie (EPA en DHA), met 

niet minder dan 95% per capsule: goed om de normale werking van hart*, 
hersenen* en ogen* te behouden

•  zuivere vorm van vitamine K2: helpt mee om de botstofwisseling gezond te houden
•  erg werkzame vitamine D3: deze ‘zonnevitamine’ draagt bij tot het behoud van 

stevige botten en een goede werking van immuunsysteem en spieren, maar zonder 
de nadelen van zonnestralen

•  co-enzym Q10 (ubiquinol): deze vitamine-achtige stof komt voor in al onze cellen 
en is als sterk antioxidant ook een bekend ingrediënt van antirimpelcrèmes

BOOST VOOR 35-PLUSSERS
QuattroCardio® geeft uw gezondheid dus een totale boost. Beschouw het als 
een stukje levens verzekering in één verpakking, waar zowel vrouwen als 
mannen ouder dan 35 jaar 
hun voordeel mee doen. 
QuattroCardio® levert u 
niet minder dan 622 mg 
EPA en 420 mg DHA per 
capsule. Dit is de ideale 
hoeveelheid om het 
omega 3-gehalte dat u via 
de voeding opneemt (= uw 
omega 3- index) boven de 
aanbevolen 8% te krijgen.

VEELZIJDIGE WONDERMIX
TOPFORMULE VOOR 35-PLUSSERS

90 µg vitamine K2

25 µg vitamine D3

622 mg EPA /  
420 mg DHA
100 mg co-enzym 
Q10 Ubiquinol

QuattroCardio®

4 sterke nutriënten

Omega 3- 
r-triglyceridevorm

(*) bij gebruik van ten minste 250 mg per dag

(*) Gunstig effect bij dagelijkse inname van 20 g olijfolie
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EENVOUDIG IN GEBRUIK NA EEN 
TRAININGSSESSIE

EEN SHOT BEREID MET KANEKA UBIQUINOL™ CO-ENZYM Q10, 
COLLAGEEN, BCAA’S EN CITROENMELISSE-EXTRACT

Klaar om snel te herstellen?
O’HISA™ Shot hoort bij uw sporttraining. de unieke formule combineert 
Ubiquinol, Collageen, BCAA's en Citroenmelisse-extract, voor een mentaal en 
fysiek herstel na de training.
•  citroenmelisse is een ontspannend kruid dat bijdraagt aan uw mentale herstel. 

voldoende rust inbouwen na een training houdt uw conditie immers op peil.
•  vertakte-keten-aminozuren (Branched Amino Acids of BCAA’s) zijn een groep 

van 3 essentiële aminozuren (L-leucine, l-isoleucine, l-valine): waardevolle 
bouwstenen van eiwitten.

•  het Collageen van mariene oorsprong is op zich een eersteklas eiwitbron. 
aangezien eiwitten bijdragen aan de groei van spiermassa en het behoud 
van normale botten, ondersteunen ze wel effectief uw fysieke herstel.

Op naar een strak figuur
Omdat de Collageen en BCAA’S de eiwitreserves aanvullen, helpen ze u 
om uw droomfiguur te 
bereiken - zolang u maar 
gedisciplineerd de juiste 
trainingen aanhoudt.  
Eiwitten helpen de 
spiermassa in stand houden, 
wat een strak ‘gespierd’ 
uiterlijk oplevert en uw 
figuurtraining tot 
een succes maakt.

O’HISA™ Shots

VOOR EEN STRALENDE SCHOONHEID OP ELKE LEEFTIJD

Wanneer we alle essentiële voedingsstoffen binnenkrijgen, weerspiegelt onze 
innerlijke gezondheid zich in een stralende, elastische huid en een volle, dichte 
haardos. Alleen komen we in de drukte van het leven niet altijd aan even-
wichtig eten toe. Met O’HISA™ geeft u uw weerstand én uw uitstraling dan 
het juiste duwtje in de rug.

SKINFOOD UIT PLANTEN

O’HISA™ staat ook voor Omega Hair Immunity Skin Anti Aging. Het is een heel 
zuivere, opmerkelijke cocktail van natuurlijke ingrediënten, uitsluitend van plant-
aardige oorsprong. Zo bevat het 100% plantaardig hyaluronzuur (een lichaams -
eigen stof die als ‘smeerolie’ werkt, maar die we met het ouder worden minder 
aanmaken), natuurlijke astaxanthine (een veelzijdige carotenoïde), een speciaal 
meloenextract (= superoxide dismutase) en duindoornbesolie.

De zink, vitamine B2, biotine en bètacaroteen (provitamine A) uit duindoorn-
bessen (+ omega 7) helpen een gezonde, soepele huid behouden, terwijl 
biotine en zink ook het behoud van 
een dichte, volle haardos onder-
steunen. Tegelijk bevordert O’HISA™ 
de goede werking van uw immuun-
systeem (zink, vitamine B6, B12, 
foliumzuur, koper en bèta caroteen/
provitamine A). Selenium ondersteunt 
de normale werking van de schildklier 
en beschermt tegen oxidatieve stress. 
Vitamine K2 draagt bij tot normale 
bloed stolling en instandhouding van 
normale botten.

O’HISA™  Mooi van binnenuit
WAPEN JE VAN BINNENUIT  
TEGEN UITERLIJKE VEROUDERING
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B - HADA III QuattrO3™ + PS

TIJDENS EN NA DE OVERGANGSJAREN

Met B-HADA III 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 
gammalinoleen zuur (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 de 
zaden 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.

COMPLEET COMPLEX

QuattrO3™ + PS bevat vier krachtige voedingstoffen voor opgroeiende kinderen, 
waarvan de goed opneembare omega 3-vetzuren EPA en DHA uit visolie 
(in een bijzonder hoge concentratie!) en zonnevitamine D3 de bekendste zijn.  
Daarnaast zitten er in dit complex ook teunis bloemolie (met GLA of gamma-
linoleen zuur) en fosfatidylserine (uit zonnebloemen).

ENERGIE EN EVENWICHT

QuattrO3™ + PS helpt ervoor zorgen dat kinderen optimaal kunnen groeien en 
zo gezond mogelijk blijven om ook op school het beste uit zichzelf te halen. 
Zo is zonnevitamine D3 bijvoorbeeld nodig voor de normale groei en 
ontwikkeling van de botten, en een goede werking van het immuunsysteem. 

ZUIVER EN ECOLOGISCH

De gezuiverde visolie van 
QuattrO3™ + PS werd 
verkregen via een unieke en 
ecologisch verantwoorde 
koude productiemethode.
Uit respect voor het milieu 
verwerkt WHC enkel olie 
uit vissen, zoals ansjovis en 
makreel, die erkend zijn als 
niet bedreigde soorten.

SCHOONHEID VAN BINNEN  
NAAR BUITEN VOOR ELKE VROUW

VISOLIE VOOR KINDEREN 
4 STERKE NUTRIËNTEN VOOR KINDEREN

289 mg EPA/DHA 
(omega 3)

240 mg GLA + omega 9

88 mg palmitolzuur 
(omega  7)

B-HADA III
1 softgel

QuattrO3™ + PS
Voedingswaarde per 2 softgels

Vitamine D3 400 IE 504 mg  
EPA/DHA

40 mg  
Fosfatidylserine

40 mg Teunis-
bloemolie

(*) bij gebruik van ten minste 250 mg per dag
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4 - 6% 6 - 8% >8%≤ 4%

Miljoenen mensen over de hele wereld 
hebben hun Omega 3-index getest.
Omega 3-indexniveaus van 8-12% houden verband met 
een betere algehele gezondheid, maar de niveaus over 
de hele wereld blijven laag.

Hoe weet u of u genoeg omega 3 binnenkrijgt?  
En bevat uw voeding niet te veel verzadigde vetten 
en transvetzuren? Een omega 3-test vertelt u in detail 

welke vetten uw eetpatroon bevat.

De Omega 3-index: totaal van gezonde vetten als EPA en DHA

Omega 9 mono-onverzadigde vetzuren

Transvetzuren

Verzadigde vetzuren

EET U WEL ECHT 
GEZOND ?

Eén druppeltje bloed volstaat om de verschillende soorten vetzuren 
te meten. Het allerbelangrijkste is de Omega 3-index: voor een gezond 
hart moet uw bloed minstens 8% omega 3 bevatten.

Ontdek meer via www.omega-3-index.com

Gezond Hart
Betere hartfunctie, 

gezondere bloedvaten.

Hersenen
Omega 3’s spelen een 
belangrijke rol in de 
gezondheid van de 

hersenen.

Ogen
Omega 3’s ondersteunen 

een betere gezondheid van 
de ogen en de ontwikkeling 
van het gezichtsvermogen.

Algemene gezondheid
Een hogere Omega 3-Index 
is gekoppeld aan gezond 

ouder worden.

Streefwaarde:  20%
<% 15% 20% 23% 24% >%

20%

Streefwaarde:  > +8%
2% 4% 6% 8% 10% 12%

+8%

Streefwaarde:  < 1%
<% 0,4% 0,7% 1% 1,3% >%

0,48%

Streefwaarde : tussen 30% en 40%
<25% 30% 35% 40% 45% >%

35%
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Gecertificeerd voor duurzame visserij

Produced by WHC Labs Belgium

Zo maakt WHC het verschil

  Uitzonderlijk Triple Supercritical 90 à 95% omega 3 visolie concentratie
  Koud productieproces via milieuvriendelijke technologie
  Gecertificeerd voor hoogste zuiverheid
  Zware metalen onder detectielimiet
  Uit duurzame visserij, uitsluitend niet-bedreigde vissoorten
  Geen kleurstoffen 
  Geen rundergelatine, geschikt voor pesco-vegetariërs
  Geen visgeur
  Toegevoegde natuurlijke sinaasappelsmaak
  Geen oprispingen
  Glutenvrij, lactosevrij
  Uitgekiende mix van rozemarijn en tocoferolextracten (vitamine E) om 
de versheid van elk WHC-supplement te garanderen

  Uitstekende score op zuiverheid en concentratie in laboanalyses door 
onafhankelijke Amerikaanse consumentenorganisaties (Labdoor en IFOS)

NIET ZOMAAR EEN OMEGA 3-SUPPLEMENT 
ALLEEN VOOR WIE GEZOND EN KIESKEURIG IS

OMEGA 3 AFKOMSTIG VAN DE 
SCHOONSTE WATEREN TER WERELD

Gecertificeerd duurzame visserijmethoden


