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•  Bijzonder krachtige werking
•  Uitstekende score voor zuiverheid 

en concentratie bij de Amerikaanse 
consumentenorganisaties Labdoor en  
IFOS (International Fish Oil Standards 
Program)

•  Uit duurzame visserij, gecertificeerd 
door het Friend Of the Sea-keurmerk

Gecertificeerd voor duurzame visserij nutrogenics.eu

DE KRACHTIGSTE VISOLIE 
DE HOOGSTE OMEGA 3-CONCENTRATIE  + 95% 
ONGEZIENE ZUIVERHEID
KOUD EN MILIEUVRIENDELIJKE TECHNOLOGIE



Waarom zijn  
omega 3-vetzuren 
belangrijk voor uw 

gezondheid 
Omega  3-vetzuren zijn essentiële voedingsstoffen die we zelf niet 
kunnen aanmaken, we moeten ze dus via onze voeding innemen. 
En daar knelt het schoentje: we krijgen te weinig omega  3 binnen. 
Een cruciaal detail hierbij is dat de omega  3-vetzuren uit vis (EPA en 
DHA) andere voordelen hebben dan alfalinoleenzuur (ALA), een 
plantaardige omega  3-bron. Die omega  3-vetzuren EPA en DHA 
helpen er immers mee voor zorgen dat het hart gezond blijft 
werken, terwijl DHA* ook nog bijdraagt tot het behoud van een 
optimaal functionerend brein. Twee keer per week (vette) vis eten of 
een hoogwaardig omega  3-visolie supplement nemen is dus 
absoluut aanbevolen. 

* bij gebruik van ten minste 250 mg per dag

Iedereen heeft recht op een goede 
gezondheid. Om u daar een handje bij te 
helpen, stellen we u een gamma van zeven 
unieke omega  3-supplementen voor, stuk voor 
stuk producten van topkwaliteit. 

Al onze omega-supplementen werden immers met de grootste zorg 
vervaardigd volgens de strengste veiligheidseisen (farmaceutische kwaliteit). 
Zo kunt u dankzij de omega-supplementen van WHC gemakkelijker een 
gezonde levensstijl behouden. Want u en uw gezin verdienen alleen het 
allerbeste, toch ?

Jo Wyckmans / stichter
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UnoCardioX2®

Uiterst hoge concentratie, ongekende zuiverheid

•  uitzonderlijke hoge omega  3-concentratie 
van 93%

•  1300 mg omega  3-visolie met 
600 mg EPA en 495 mg DHA

•  gecertificeerd voor hoogste zuiverheid 
•  uit duurzame visserij, uitsluitend niet-

bedreigde vissoorten
•  geen kleurstoffen
•  geen rundergelatine, geschikt voor   

pesco-vegetariërs 
•  geen visgeur
•  toegevoegde sinaasappelsmaak
•  geen oprispingen
•  glutenvrij - lactosevrij

Maximale opneembaarheid dankzij 
de 93% omega  3-r-triglyceridevorm

EPA
DHA

UnoCardio®  
size 1300 mg

EPA 600 mg 
DHA 495 mg

93% omega  3
r-triglyceride

visgelatine

WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND
UnoCardioX2 is een krachtig en uitzonderlijk 
hoog gedoseerd visoliesupplement met een unieke 
zuiverheid.  De triglyceridevorm zorgt voor een 
maximale en snellere opneembaarheid in het lichaam. 
Eén softgel bevat meer dan 93% of 1200 mg zuivere 
omega 3: 600 mg EPA en 495 mg DHA.In een 
bekende, grootschalige GISSI-studie (onder leiding 
van gezaghebbende Italiaanse gezondheidswerkers) 
kregen de deelnemers 3,5 jaar lang elke dag visolie 
met 46% EPA en 38% DHA. Het resultaat: hun 
hartfunctie was krachtiger ondersteund – maar liefst 
45% beter - dan bij de deelnemers die geen extra 
omega 3-vetzuren hadden ingenomen.

ZUIVERDER DAN VETTE VIS
UnoCardio is niet alleen een ongekend krachtig 
en hoog gedoseerd supplement, maar munt ook 
uit in zuiverheid. Het bevat immers geen of hooguit 
minimale sporen van schadelijke stoffen zoals pcb’s, 
dioxines, zware metalen of pesticiden. Die garantie 
heeft u bij vis helaas niet. Ook cholesterol of 
verzadigde vetten, die samen met de gezonde 

Eén dagportie
1 softgel met een sterke, 
wetenschappelijk bewezen dosis van 
1200 mg omega  3 uit 1300 mg 
visolie. 600 mg EPA en 495 mg DHA 
per softgel.

Koud productieproces via een 
milieuvriendelijke technologie

Glutenvrij / Lactosevrij

60 softgels (visgelatine)

CNK : 3567-336

vetzuren ook in vette vis zitten, zult u in ons gezuiverde visolieconcentraat niet 
terugvinden.

OOK VOOR ZWANGERE VROUWEN
Met de EPA en DHA in UnoCardio ondersteunt u de normale werking van 
uw hart. Dit supplement is zeker ook aanbevolen voor zwangere vrouwen. 
Terwijl élke volwassene baat heeft bij 250 mg EPA en DHA per dag, draagt u 
met een extra portie van 200 mg DHA bij aan de optimale ontwikkeling van 
ogen en hersenen van de ongeboren baby. Ook na de bevalling kunt u met 
een visoliesupplement extra DHA aan uw kindje doorgeven via borstvoeding.

Gezond hart, Normale hersenfunctie, Normaal gezichtsvermogen

De krachtigste omega  3-visolie
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UnoCardio® 1000 
+ Vitamine D3

Krachtige omega  3-visolie met een plus 
Voor meer zon in uw leven

Maximale opneembaarheid dankzij 
de 95% omega  3-r-triglyceridevorm

GRATIS ZONNEVITAMINE
UnoCardio 1000 bevat maar liefst 1200 mg 
zuivere omega  3-visolie (vooral EPA en DHA) en 
dat in een uitzonderlijk hoge concentratie van 95%.  
Die werd bovendien als r-triglyceridevorm 
geconcentreerd, waardoor die veel beter in het 
lichaam wordt opgenomen dan de courantere 
ethylesterconcentraten. 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 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.

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 

Eén dagportie
Hoog gedoseerde 95% omega  3,
+1000 IE vitamine D3

1200 mg omega  3
675 mg EPA
460 mg DHA
r-triglyceridevorm

Koud productieproces via een 
milieuvriendelijke technologie

Glutenvrij / Lactosevrij

60 softgels (visgelatine)

CNK : 3070-448

concentratie en de opvallende zuiverheid waren bij gerenommeerde 
consumentenorganisaties goed voor uitstekende scores. Bij Labdoor behaalt 
UnoCardio 1000 de eerste plaats voor kwaliteit op 53 visoliesupplementen. 
IFOS (International Fish Oil Standards Program) geeft UnoCardio 1000 vijf 
sterren en bevestigt na laboanalyses de zuiverheid, de hoge dosering en 
afwezigheid van vervuilende stoffen zoals zware metalen, pcb’s of dioxine.

Hart, Immuniteit, Beenderen, Hersenen, Ogen

95% omega  3
r-triglyceride

Vitamine D3

UnoCardio® 1000 
size 1280 mg

EPA 675 mg 
DHA 460 mg

EPA
DHA

visgelatine

* bij gebruik van ten minste 250 mg per dag

•  UnoCardio 1000 bevat een uitzonderlijk  
hoge  omega 3- concentratie van 95% 

•  1280 mg omega 3-visolie met 675 mg EPA  
en 460 mg DHA

•  1000 IE vitamine D3

•  koude milieuvriendelijke technologie 
•  gecertificeerd voor hoogste omega 3-concentratie
•  maximale opneembaarheid dankzij de  

95% omega 3 r-triglyceride vorm
•  gecertificeerd voor duurzame visserij,  

uitsluitend niet-bedreigde vissoorten
•  gecertificeerd voor hoogste zuiverheid
•  geen kleurstoffen
•  geen vulstoffen
•  geen rundergelatine, geschikt voor pesco-vegetariërs
•  geen visgeur
•  geen oprispingen
•  toegevoegde sinaasappelsmaak
•  glutenvrij – lactosevrij
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•  uitzonderlijke hoge omega  3-concentratie van 90%
•  545 mg omega  3-visolie met 300 mg EPA en 204 mg DHA 
•  complex met B-vitamines en antioxidanten
•  gecertificeerd voor hoogste zuiverheid
•  uit duurzame visserij, uitsluitend niet-bedreigde vissoorten
•  geen rundergelatine, geschikt voor pesco-vegetariërs
•  geen visgeur
•  geen oprispingen
•  glutenvrij - lactosevrij

KLEURRIJK PAKKET
De nieuwste UnoCardio-variant bevat niet alleen 
een hoge concentratie (90%!) aan goed 
opneembare omega  3-visolie (hoofdzakelijk EPA en 
DHA in r-triglyceridevorm), maar ook een 
indrukwekkend 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).

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). 

Eén dagportie
545 mg  omega  3 
Complex van B-Vitamines, Foliumzuur, 
Biotine, Selenium, Vitamine D3,  
Ginseng, Luteine, Zeaxanthine

Koud productieproces via een 
milieuvriendelijke technologie.

Glutenvrij / Lactosevrij

30 softgels

CNK : 3437-001

Maar de grootste troef van UnoCardio Active Mind is dat het u met DHA helpt 
om op elk leeftijd en in alle omstandigheden het beste uit uw brein en uw ogen 
te blijven halen. Dankzij vitamine B3, B6, B12, biotine en foliumzuur blijven ook 
uw leervermogen en geheugen in topvorm. 

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.

UnoCardio® Active Mind

Studenten, bedienden en senioren

Houdt u scherp

Goed voor brein & ogen
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•  één handige blisterverpakking met 2 
soorten softgels en 1 tablet

•  softgel met 93% geconcentreerde 
omega  3-visolie (EPA en DHA)

•  softgel met ubiquinol co-enzym Q10
•  tablet met vitamine K2 en vitamine D3

•  gecertificeerd voor hoogste zuiverheid
•  uit duurzame visserij, uitsluitend niet-

bedreigde vissoorten
•  geen kleurstoffen
•  geen rundergelatine, geschikt voor 

pesco-vegetariërs 
•  geen visgeur
•  toegevoegde sinaasappelsmaak
•  geen oprispingen
•  glutenvrij - lactosevrij

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), meer dan 93% 
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

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN  
OMEGA  3-FORMULE
Dit supplement levert u niet minder dan  
600 mg EPA en 495 mg DHA per capsule.  

Eén dagportie
1200 mg omega  3*,
600 mg EPA / 495 mg DHA
100 mg co-enzym Q10 ubiquinol
90 mcg vitamine K2 MenaQ7
1000 IE vitamine D3

r-triglyceridevorm

Koud productieproces via een 
milieuvriendelijke technologie

Glutenvrij / Lactosevrij

Maandverpakking

CNK : 3056-926

(*) Wetenschappelijk bewezen doses

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.

BOOST VOOR 35-PLUSSERS
QuattroCardio geeft uw gezondheid dus een totale boost. Beschouw het als 
een stukje levensverzekering in één verpakking, waar zowel vrouwen als 
mannen ouder dan 35 jaar hun voordeel mee doen.

QuattroCardio®

QuattroCardio® 4 STERKE NUTRIËNTEN

90 µg vitamine K2

25 µg vitamine D3

Omega  3-r-triglyceridevorm
600 mg EPA /  
495 mg DHA

100 mg co-enzym 
Q10 Ubiquinol

Hart, Immuniteit, Beenderen, Hersenen, Ogen

* bij gebruik van ten minste 250 mg per dag

Topformule voor 35-plussers

Veelzijdige wondermix



QuattrO3 + PS

nutrogenics.eu

•  uitzonderlijke hoge omega  3- 
concentratie van 90%

•  vitamine D3

•  teunisbloemolie met GLA
•  fosfatidylserine - niet uit soja, dus geen 

risico op allergie
•  gecertificeerd voor hoogste zuiverheid
•  uit duurzame visserij, uitsluitend niet-

bedreigde vissoorten
•  geen rundergelatine, geschikt voor 

pesco-vegetariërs 
•  ruikt en smaakt niet naar vis
•  tutti frutti-smaak
•  innemen voor of tijdens de maaltijd om 

eventuele oprispingen uit te sluiten
•  glutenvrij - lactosevrij

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 
teunisbloemolie (met GLA of gammalinoleenzuur) 
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 botontwikkeling, 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. 

Eén dagportie
545 mg  omega  3 
(300 mg EPA en 204 mg DHA),  
Fosfatidylserine 100% 40 mg 
Teunisbloemolie (10% GLA) 40 mg 
Vitamine D3 400 IE

Koud productieproces via een 
milieuvriendelijke technologie.

Glutenvrij / Lactosevrij

Kleuters vanaf 3 jaar  
en tieners tot 14 jaar
Tutti frutti-smaak

60 softgels

CNK : 3437-019

Een uitgebalanceerde mix van rozemarijn- en tocoferolextracten garandeert de 
versheid van elk WHC-supplement.

QuattrO3 + PS

Voedingswaarde per 2 softgels
504 mg EPA/DHA
40 mg Fosfatidylserine
40 mg Teunisbloemolie
Vitamine D3 400 IE

Maximale opneembaarheid dankzij 
de 90% omega  3-r-triglyceridevorm

Complex met 4 krachtige voedingsstoffen

Visolie voor kinderen



B-HADA III
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•  uitzonderlijke hoge omega  3-concentratie 
van 90%

•  70% GLA (gammalinoleenzuur) met heel 
weinig linolzuur

•  omega 7 uit duindoornbesolie
•  omega 9 uit olijfolie
•  gecertificeerd voor hoogste zuiverheid
•  koud productieproces en milieuvriendelijke 

technologie
•  geen kleurstoffen
•  geen visgeur
•  glutenvrij - lactosevrij

GEZONDE VETTEN
Vetten hebben een moeilijke reputatie: we hebben 
ze nodig, maar de ene soort is gezonder dan de 
andere. Zo krijgen we met ons westerse eetpatroon 
vaak te veel van bepaalde vetten binnen 
(verzadigde vetten uit dierlijke voeding, linolzuur uit 
margarine en courante plantaardige oliën). En dat is 
nadelig voor onze gezondheid. Tegelijk levert 
diezelfde voeding echter te weinig essentiële vetten, 
zoals omega  3 uit visolie (EPA en DHA).

UITGEKIENDE OLIEMIX
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), 

Eén dagportie
Hoog gedosseerde GLA 
+ omega  3, 7 en 9

Inhoud per twee softgels:
480 mg GLA, 630 mg  omega  3 
(344 mg EPA en 234 mg DHA),  
214 mg omega 7 en 140 mg omega 9

Koud productieproces via een 
milieuvriendelijke technologie. 

Glutenvrij / Lactosevrij

30 softgels

CNK: 3361995

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 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 is dan ook een 
echte boost voor uw gezondheid én uw uitstraling.

B-HADA III

Schoonheid van binnen naar buiten voor elke vrouw

  289 mg EPA/DHA (omega  3)
  88 mg palmitolzuur (omega  7)
  240 mg GLA + omega  9

Unieke omega-mix voor vrouwen

Mooi van binnenuit



OHISA.eu

•  hyaluronzuur van plantaardige oorsprong
•  rijk aan omega 7 uit duindoornbesolie
•  extract uit olijfolie 
•  extract uit cantaloupe, een speciale 

meloensoort met unieke eigenschappen
•  sterke antioxidanten
•  zuivere kwaliteit zonder chemische 

oplosmiddelen
•  geen rundergelatine, geschikt voor 

pesco-vegetariërs 
•  glutenvrij - lactosevrij

MOOIE ONDERSTEUNING
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 evenwichtig eten 
toe. Met O’HISA geeft u uw weerstand én uw 
uitstraling dan het juiste duwtje in de rug.  
Op élke leeftijd. De Japanse meisjesnaam O’HISA 
verwijst hierbij naar een oude gravure van een 
vrouw met een prachtige haartooi ... 

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 
plantaardige oorsprong.  Zo bevat het 100% 
plantaardig hyaluronzuur (een lichaamseigen stof 
die als ‘smeerolie’ werkt, maar die we met het 
ouder worden minder aanmaken), natuurlijke 
astaxanthine (een veelzijdige carotenoïde), een 
speciaal meloenextract en duindoornbesolie.

VOEDINGSWAARDE PER SOFTGEL
Omega 7 totaal 180 mg
Olijfolie met olijfolie-extract 237 mg
- hydroxytyrosol uit olijfolie  5 mg
Omega 9 totaal 256 mg
100% zuiver Hyaluronzuur 100 mg
Zink (zinkcitraat) 22,5 mg 
Vitamine B5 18 mg 
Superoxide dismutase (SOD)  10 mg
Vitamine B6 6 mg
Vitamine B2 4,8 mg
Astaxanthine (Haematococcus 
pluvialis) 2 mg
Koper 1,65 mg
D-biotine 450 μg 
Actief Foliumzuur  400 μg
Actief Vitamine B12  3 μg 

De zink, vitamine B2, biotine en bètacaroteen (provitamine A) uit duindoornbessen 
helpen een gezonde, soepele huid behouden, terwijl biotine en zink ook het 
behoud van een dichte, volle haardos ondersteunen. Tegelijk bevordert O’HISA 
de goede werking van uw immuunsysteem (zink, vitamine B6, B12, foliumzuur, 
koper en bètacaroteen/provitamine A). Bètacaroteen (provitamine A) speelt ook 
een cruciale rol bij de conditie van de slijmvliezen en zink houdt vooral de 
nagels in topvorm. Een portie hydroxytyrosol (5 mg), een polyfenol uit olijfolie, 
ten slotte beschermt de bloedvetten tegen oxidatieve stress.*

O’HISA

VOOR NA

Na 6 weken, fijne rimpels zijn verminderd en de textuur van de huid is gladder.

* Gunstig effect bij dagelijkse inname van 20 g olijfolie

Zuiver plantaardige nutraceutical

Huid, haar & weerstand
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1%

39%

60%

OVER DUURZAME VISSERIJ

Iedereen met een hart voor de natuur weet dat de overbevissing 
moet worden tegengegaan om onze oceanen te redden.  
Welke rol spelen voedingssupplementen op basis van visolie hierin ? 
Volgens cijfers uit verschillende bronnen is er géén reden om 
visoliesupplementen te schrappen. Want niet eens 1 % van de 
visvangst wordt gebruikt voor visolie. Er wordt immers veel meer vis 
verwerkt in voeding voor vee, kweekvis en huisdieren.

VISVOER VOOR VLEESINDUSTRIE EN KWEEKVIS
Elk jaar wordt er ongeveer 1 miljoen ton wilde diepzeevis gevangen 
om er visolie uit te halen. Dat is amper 1 % van de visvangst ! 
Schattingen uit 2010 geven bovendien aan dat ongeveer 88 % van 
die vis wordt gebruikt om kweekvis mee te voederen. Zo blijft er van 
dat ene procent uiteindelijk slechts 12 % over. Eigenlijk is dus slechts 
0,12 % van de totale visvangst bestemd voor visolie in 
voedingssupplementen. Dit is een peulenschil in vergelijking met 
andere cijfers uit wetenschappelijke rapporten:

-  16,2 miljoen ton vis wordt opgeofferd om vismeel in voer voor 
varkens, pluimvee en runderen te verwerken 

-  5,4 miljoen ton vis vindt zijn weg naar voer voor katten, honden 
en pelsdieren

-  18 miljoen ton vis komt terecht in voeder voor kweekvis

GEEN BEDREIGDE VISSOORTEN
Bovendien maakt WHC-Nutrogenics al zijn visoliesupplementen op een 
ethische manier aan door ervoor te zorgen dat er enkel niet- bedreigde kleine 
diepzeevissen gevangen worden. Visvangst gecontroleerd en gecertifieerd 
door het Friend of the Sea-keurmerk.

De conclusie is duidelijk: de overbevissing kan vooral sterk dalen,  
als we minder industrieel vlees eten en minder huisdiervoer aankopen.

Visolie niet de oorzaak  
van overbevissing

   directe visconsumptie
   voer voor veeteelt en kweekvis
   visoliesupplementen

Bestemming wereldwijde visvangst

Bronnen: De Silva SS, Turchini GM. Towards understanding the impacts of the pet food industry on world fish and seafood supplies.  
J Agric Environ Ethics 2008; 21(5):459-467. Alder J, Campbell B, Karpouzi V, Kaschner K, Pauly D. Forage fish: from ecosystems 
to markets. Annu Rev Environ Resour 2008; 33:153-66. Campbell B, Alder J. Fishmeal and fish oil: production trade and 
consumption. 2006; p47-66 In: Alder J, Pauly D (eds.). On the multiple uses of forage fish: from ecosystems to markets.  
Fisheries Centre Research Reports 14(3). Fisheries Centre, University of British Columbia (ISSN 1198-6727).
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Zo maakt WHC het verschil

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

  Tot 90-95% zuiver omega  3-concentraat per softgel

  Wordt optimaal door het lichaam opgenomen (dankzij de r-triglyceridevorm)

  Koud productieproces en milieuvriendelijke technologie

  Geen of minimale sporen van gifstoffen zoals zware metalen, pcb’s of 
pesticiden

  Visolie uitsluitend afkomstig van niet-bedreigde vissoorten

  Uit duurzame visserij, gecertificeerd door het Friend Of the Sea-keurmerk

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

  Glutenvrij, lactosevrij

  Geen rundergelatine

  Uitgekiende mix van rozemarijn en tocoferolextracten (vitamine E) om de 
versheid van elk WHC-supplement te garanderen

Product of Belgium

Gecertificeerd voor duurzame visserij 
Scoort uitstekend bij Amerikaanse consumentenorganisaties


