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UnoCardio
®

VEGAN
Duurzame en Krachtigste Omega-3
Vegetarische bron van EPA en DHA
Hoogste Algenolie Omega-3 Triglyceride

Gezond Hart, Normale Hersenfunctie, Normaal Gezichtsvermogen

MET TROTS LANCEREN WE ONZE UNIEKE, ZUIVERE EN 
HOOGST GEDOSEERDE VEGETARISCHE OMEGA 3 
Onze UnoCardio Vegan algenolie, zeer hoog gedoseerd in EPA en DHA, 
is een perfect alternatief voor wie niet van visolie houdt, of liever geen 
vis eet. Eén (1) vegetarische softgel bevat maar liefst + 700 mg omega 3, 
wat dubbel zoveel is dan de meeste andere algensupplementen. Dankzij 
de triglyceriden vorm (TG) worden EPA en DHA heel snel en heel doel-
treffend in het lichaam opgenomen. De UnoCardio Vegan EPA en DHA 
wordt geë xtraheerd volgens een uniek milieuvriendelijk zuiveringsproces 
in drie stappen. 

WAAROM EXTRA EPA EN DHA VOOR VEGANISTEN?
Plantaardige voeding bevat te veel omega 6-vetzuren, voornamelijk uit plantaardige oliën, vlaszaad, chiazaad, walnoten, 
edamame en sommige plantaardige oliën die zelfs weinig van het omega 3-vetzuur alfalinoleenzuur (ALA) bevatten. 
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. 

VOORDELEN VAN EPA EN DHA? 
EPA en DHA (minstens 250 mg EPA+DHA/d) helpen de werking van het hart gezond houden, terwijl DHA 
(minstens 250 mg/d) ook bijdraagt tot het behoud van een optimale hersenfunctie en een goed gezichtsvermogen. 
EPA en DHA spelen eveneens een rol in het behoud van een normale bloeddruk en gezonde triglyceridengehaltes.* 
(*) Bij respectievelijk 3 g en 2 g EPA+DHA per dag.
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Voor een gezond hart moet uw bloed minstens 8% omega 3 bevatten.

EPA 125 mg
DHA 220 mg
EPA 125 mg
DHA 220 mg

Andere merken
1 softgel

400 mg
Omega-3

UnoCardio Vegan
1 softgel

715 mg
Omega-3

EPA 240 mg
DHA 425 mg

Hoogste VEGAN Omega-3
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