
Purity Certifiedy

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

Al jaren nummer 1 in de VS

UnoCardio  1000 
+ Vitamine D 1000

®

KRACHTIGSTE VISOLIE 
1200 mg OMEGA-3 EN 1000 IE VITAMINE D3

Gecertificeerd voor duurzame visserij

NATUURLIJKE VOEDINGSSUPPLEMENTEN NATUURLIJKE VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Vitamine K2 + D3

Vitamine K2 helpt voor het behoud van 
normale botten, gezond kraakbeen, 
sterke tanden, gezond hart en een 
normale bloedstolling. 
Vitamine D3 zonnevitamine draagt bij tot een normaal 
calciumgehalte in het bloed en goede werking van de spieren 
en het immuunsysteem. 
  
1 tablet: 90 µg natuurlijke vitamine K  in de uitstekend opneembare vorm 
MK-7 (MenaQ7) en 1000 IE van de meest fysiologisch actieve vitamine D

1 pot: 500 gram of 50 porties. 100% biologisch en vegetarisch. 

Per pakje: 50 gram. 100% vegetarisch.

Uw kortingscode (niet hoofdletter gevoelig):

2

3

1 softgel: 1280 mg omega-3, 675 mg EPA en 460 mg DHA, 
1000 IE vitamine D3. Met heerlijk en natuurlijk sinaasappelaroma. 
Best opneembare triglyceride vorm.

Nutro Flax Cold Milled
RIJK AAN PLANTAARDIGE VEZELS 
EN OMEGA-3

VOOR STERKE BOTTEN EN 
EEN GEZOND HART

Koud gemalen vlaszaad, natuurlijke bron 
van vezels, lignanen en omega-3 (hoog 
aan alfa-linoleenzuur, ALA).

Matcha Green Tea
MATCHA GROENE THEE 
VAN BIOLOGISCHE ORIGINE 
UIT JAPAN

Matcha Thee direct van de boer. 
Plantage in de streek Mie Prefecture, 
Zuid Japan. Bijzonder krachtig. 
Rijk aan polyfenolen (in het bijzonder EGCG of 
epigallocatechine gallaat, een type van catechine).  
Biedt een betere bescherming dan vitamine C en E.   

Goed voor hart en bloedvaten, hersenen en ogen. Optimale
ondersteuning voor weerstand èn immuunsysteem in één softgel.
Elke softgel individueel luchtdicht verpakt en tot op het moment 
van gebruik optimaal beschermd. In praktische doordrukstrip.

WHC gebruikt voor al haar producten een speciaal 
geproduceerd en exclusief visolie-concentraat. De zuiverheid 
van de omega-3 in deze olie is uitzonderlijk en ongeëvenaard. 
Alle omega-3 bevindt zich in de best opneeembare triglyceride 
vorm. Al jaren voert WHC hiermee de ranglijst van Labdoor in 
de VS aan voor kwaliteit, zuiverheid en betrouwbaarheid. 

Geproduceerd door WHC Labs België
Distributeur Nederland:

Care by Nature BV
info@carebynature.nl

035 7810010

Verkrijgbaar via de gezondheidsprofessional.
Of direct te bestellen in onze webshop 

www.carebynature.nl.
Registreert u zich daar ook voor uw persoonlijke 

kortingscode, de laaste nieuwtjes 
en speciale aanbiedingen. 

www.carebynature.nlwww.carebynature.nl

Purity Certified

-

Gecertificeerd voor duurzame visserij

UnoCardio  Active Mind
+ VISION Complex

®

GOED VOOR BREIN & OGEN 
HOUDT U SCHERP

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. 
   
1 softgel: hoog gedoseerde omega-3 + Complex van 6 B-vitamines,
foliumzuur, selenium, vitamine A, en D3, luteine, zeaxanthine 
en ginseng. 



O’HISA
STRALENDE HUID 
VOLLER HAAR

Onze innerlijke gezondheid uit zich in 
een stralende, elastische huid en een 
volle, dichte haardos.
Alleen komen we in de drukte van alledag niet altijd aan 
evenwichtig eten toe. Met O’HISA, op basis van hoog-
geconcentreerde duindoornbesolie, geeft u uw weerstand èn 
uw uitstraling het juiste duwtje in de rug.

O’HISA bevat 100% hyaluronzuur, omega-7 uit duindoornolie, 
omega-9 en hydroxytyrosol, superoxide dismutase (SOD), zink, 
koper, vitamine B2, B5, B6, B12, biotine, foliumzuur en natuurlijke
astaxanthine met wetenschappelijk bewezen werkzaamheid.   

QuattroCardio ®

VEELZIJDIGE WONDERMIX
TOPFORMULE VOOR 35-PLUSSERS 

QuattroCardio geeft uw gezondheid 
een totale boost. Beschouw het als 
een stukje levensverzekering in één 
handige combinatieverpakking, waar zowel vrouwen als 
mannen ouder dan 35 jaar hun voordeel mee doen.
1 softgel met 1150 mg omega-3, 1 softgel met 100 mg CoQ10 Ubiquinol 10
en 1 tablet  met 90 µg vitamine K2  en 1000 IE vitamine D3

Quattr03 + PS 
4 STERKE NUTRIËNTEN
VOOR KINDEREN 

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. De zonnevitamine D3  is nodig voor de normale groei
en botontwikkeling, en een goede werking van het
immuunsysteem.      

Per twee softgels: 545 mg omega-3, 40 mg fosfaditylserine,
40 mg teunisbloemolie en 300 IE vitamine D3.
Met heerlijk en natuurlijk tutti-frutti aroma.

B-HADA III
UITZONDERLIJKE MIX
VOOR VROUWEN VAN 
ALLE LEEFTIJDEN

Deze uitgekiende olie-mix bevat enkele 
buitengewone en soms zelfs zeldzame 
hoogzuivere omega-oliën waaronder 
hoogzuivere GLA, die u als vrouw uitstekend 
in balans houden. Ondersteuning voor zowel tijdens uw 
cyclus als tijdens en na uw overgangsjaren.
Per 2 softgels: 480 mg omega-6 (GLA), 630 mg omega-3, 
214 mg omega-7, 140 mg omega-9.

UnoCardioX2®

KRACHTIGSTE VISOLIE
1200 mg OMEGA-3

Het zusje van UnoCardio 1000 maar 
zonder vitamine D3. Goed voor hart en 
bloedvaten, hersenen en ogen. Optimale 
ondersteuning voor weerstand èn immuun-
systeem in één softgel. Ook geschikt tijdens de zwanger-
schap. Dagelijks 1 softgel UnoCardio X2 ondersteunt de 
goede werking van hersenen en ogen. 

1 softgel: 1200 mg omega-3, 670 mg EPA en 445 mg DHA.
Met heerlijk en natuurlijk sinaasappelaroma. 
Best opneembare triglyceride vorm.

OMEGA-3 Index
EET U WEL ECHT GEZOND?

Hoe weet u of u genoeg omega-3 
binnenkrijgt? En bevat uw voeding 
niet teveel verzadigde vetten en 
transvetzuren?
Met de omega-3 Index test van WHC kunt u ontdekken of 
u genoeg omega-3, omega-7, omega-9 of teveel omega-6, 
verzadigde vetten of transvetzuren binnenkrijgt. De test kunt 
u gewoon thuis doen middels een eenvoudige vingerprik en 
binnen 2 weken krijgt u een uitgebreid rapport met resultaten. 

De Omega-3 Index test meet de vetzuuropbouw van de 
celwand van uw rode bloedcellen. De test die wij gebruiken 
is uitvoerig gevalideerd en inmiddels in ruim 300 wetenschap-
pelijke studies gebruikt.

Een recente studie* toonde hoe prof-voetballers via een 
dagelijkseinname van UnoCardio   1000 na 120 dagen 
hun omega-3 gehalte zagen stijgen van een te lage 5% 
naar een veilige 8%.

  

UnoCardio  Sports®

KRACHTIGSTE VISOLIE + NEM 
EIERSCHAALMEMBRAAN

®

Onze krachtige visolie in combinatie
met NEM   eierschaalmembraan.
NEM bevat van nature glucosamine, 
chondroïtine sulfaat, hyaluronzuur, collageen en eiwitten
hyaluronzuur, collageen en eiwitten. Dit product werd uitgebreid 
clinisch onderzocht en geeft goede ondersteuning aan spieren, 
gewrichten, kraakbeen en bindweefsel. 

®

Per 2 softgels: 1250 mg omega-3, 720 mg EPA, 480 mg DHA
500 mg NEM   eierschaalmembraan.®

®  

(* )

www.carebynature.nl

CholeRice + ChoLive
BEHEERS, VERBETER EN 
BESCHERM UW CHOLESTEROL

Een prachtige mix van uitstekend 
opneembare Monacoline K, 
hydroxytyrosol en astaxanthine uit algen.
Om uw totale cholesterol op natuurlijke wijze 
te verlagen, het goede cholesterolgehalte 
te verhogen en oxidatie van cholesterol te verminderen. 

1 tablet: gefermenteerde rode gist rijst – 10 mg monacoline K, 
olijfextract – 30 mg hydroxytyrosol, 3 mg astaxanthine, 10 mg 
vitamine E, 100% vegetarisch.

: 

Gepresenteerd op het 13de Congres van ISSFAL (de internationale vereniging
vereniging voor de studie van vetzuren en vetten), Las Vegas,2018. 
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O’HISA
STRALENDE HUID 
VOLLER HAAR

Onze innerlijke gezondheid uit zich in 
een stralende, elastische huid en een 
volle, dichte haardos.
Alleen komen we in de drukte van alledag niet altijd aan 
evenwichtig eten toe. Met O’HISA, op basis van hoog-
geconcentreerde duindoornbesolie, geeft u uw weerstand èn 
uw uitstraling het juiste duwtje in de rug.

O’HISA bevat 100% hyaluronzuur, omega-7 uit duindoornolie, 
omega-9 en hydroxytyrosol, superoxide dismutase (SOD), zink, 
koper, vitamine B2, B5, B6, B12, biotine, foliumzuur en natuurlijke
astaxanthine met wetenschappelijk bewezen werkzaamheid.   

QuattroCardio ®

VEELZIJDIGE WONDERMIX
TOPFORMULE VOOR 35-PLUSSERS 

QuattroCardio geeft uw gezondheid 
een totale boost. Beschouw het als 
een stukje levensverzekering in één 
handige combinatieverpakking, waar zowel vrouwen als 
mannen ouder dan 35 jaar hun voordeel mee doen.
1 softgel met 1150 mg omega-3, 1 softgel met 100 mg CoQ10 Ubiquinol 10
en 1 tablet  met 90 µg vitamine K2  en 1000 IE vitamine D3

Quattr03 + PS 
4 STERKE NUTRIËNTEN
VOOR KINDEREN 

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. De zonnevitamine D3  is nodig voor de normale groei
en botontwikkeling, en een goede werking van het
immuunsysteem.      

Per twee softgels: 545 mg omega-3, 40 mg fosfaditylserine,
40 mg teunisbloemolie en 300 IE vitamine D3.
Met heerlijk en natuurlijk tutti-frutti aroma.

B-HADA III
UITZONDERLIJKE MIX
VOOR VROUWEN VAN 
ALLE LEEFTIJDEN

Deze uitgekiende olie-mix bevat enkele 
buitengewone en soms zelfs zeldzame 
hoogzuivere omega-oliën waaronder 
hoogzuivere GLA, die u als vrouw uitstekend 
in balans houden. Ondersteuning voor zowel tijdens uw 
cyclus als tijdens en na uw overgangsjaren.
Per 2 softgels: 480 mg omega-6 (GLA), 630 mg omega-3, 
214 mg omega-7, 140 mg omega-9.

UnoCardioX2®

KRACHTIGSTE VISOLIE
1200 mg OMEGA-3

Het zusje van UnoCardio 1000 maar 
zonder vitamine D3. Goed voor hart en 
bloedvaten, hersenen en ogen. Optimale 
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(* )
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CholeRice + ChoLive
BEHEERS, VERBETER EN 
BESCHERM UW CHOLESTEROL

Een prachtige mix van uitstekend 
opneembare Monacoline K, 
hydroxytyrosol en astaxanthine uit algen.
Om uw totale cholesterol op natuurlijke wijze 
te verlagen, het goede cholesterolgehalte 
te verhogen en oxidatie van cholesterol te verminderen. 

1 tablet: gefermenteerde rode gist rijst – 10 mg monacoline K, 
olijfextract – 30 mg hydroxytyrosol, 3 mg astaxanthine, 10 mg 
vitamine E, 100% vegetarisch.

: 

Gepresenteerd op het 13de Congres van ISSFAL (de internationale vereniging
vereniging voor de studie van vetzuren en vetten), Las Vegas,2018. 
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Rijk aan polyfenolen (in het bijzonder EGCG of 
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Alle omega-3 bevindt zich in de best opneeembare triglyceride 
vorm. Al jaren voert WHC hiermee de ranglijst van Labdoor in 
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035 7810010

Verkrijgbaar via de gezondheidsprofessional.
Of direct te bestellen in onze webshop 
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UnoCardio  Active Mind
+ VISION Complex

®

GOED VOOR BREIN & OGEN 
HOUDT U SCHERP

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. 
   
1 softgel: hoog gedoseerde omega-3 + Complex van 6 B-vitamines,
foliumzuur, selenium, vitamine A, en D3, luteine, zeaxanthine 
en ginseng. 

UnoCardio  Active Mind

veel computerwerk doet of een job heeft 
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DE HOOGSTE OMEGA-3 CONCENTRATIE
95% ONGEZIENE ZUIVERHEID
KOUDE EN MILIEUVRIENDELIJKE TECHNOLOGIE

Al jaren nummer 1 in de VS

UnoCardio  1000 
+ Vitamine D 1000

®

KRACHTIGSTE VISOLIE 
1200 mg OMEGA-3 EN 1000 IE VITAMINE D3

Gecertificeerd voor duurzame visserij

NATUURLIJKE VOEDINGSSUPPLEMENTEN NATUURLIJKE VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Vitamine K2 + D3

Vitamine K2 helpt voor het behoud van 
normale botten, gezond kraakbeen, 
sterke tanden, gezond hart en een 
normale bloedstolling. 
Vitamine D3 zonnevitamine draagt bij tot een normaal 
calciumgehalte in het bloed en goede werking van de spieren 
en het immuunsysteem. 
  
1 tablet: 90 µg natuurlijke vitamine K  in de uitstekend opneembare vorm 
MK-7 (MenaQ7) en 1000 IE van de meest fysiologisch actieve vitamine D

1 pot: 500 gram of 50 porties. 100% biologisch en vegetarisch. 

Per pakje: 50 gram. 100% vegetarisch.

Uw kortingscode (niet hoofdletter gevoelig):

2

3

1 softgel: 1280 mg omega-3, 675 mg EPA en 460 mg DHA, 
1000 IE vitamine D3. Met heerlijk en natuurlijk sinaasappelaroma. 
Best opneembare triglyceride vorm.

Nutro Flax Cold Milled
RIJK AAN PLANTAARDIGE VEZELS 
EN OMEGA-3

VOOR STERKE BOTTEN EN 
EEN GEZOND HART

Koud gemalen vlaszaad, natuurlijke bron 
van vezels, lignanen en omega-3 (hoog 
aan alfa-linoleenzuur, ALA).

Matcha Green Tea
MATCHA GROENE THEE 
VAN BIOLOGISCHE ORIGINE 
UIT JAPAN

Matcha Thee direct van de boer. 
Plantage in de streek Mie Prefecture, 
Zuid Japan. Bijzonder krachtig. 
Rijk aan polyfenolen (in het bijzonder EGCG of 
epigallocatechine gallaat, een type van catechine).  
Biedt een betere bescherming dan vitamine C en E.   

Goed voor hart en bloedvaten, hersenen en ogen. Optimale
ondersteuning voor weerstand èn immuunsysteem in één softgel.
Elke softgel individueel luchtdicht verpakt en tot op het moment 
van gebruik optimaal beschermd. In praktische doordrukstrip.

WHC gebruikt voor al haar producten een speciaal 
geproduceerd en exclusief visolie-concentraat. De zuiverheid 
van de omega-3 in deze olie is uitzonderlijk en ongeëvenaard. 
Alle omega-3 bevindt zich in de best opneeembare triglyceride 
vorm. Al jaren voert WHC hiermee de ranglijst van Labdoor in 
de VS aan voor kwaliteit, zuiverheid en betrouwbaarheid. 

Geproduceerd door WHC Labs België
Distributeur Nederland:

Care by Nature BV
info@carebynature.nl

035 7810010

Verkrijgbaar via de gezondheidsprofessional.
Of direct te bestellen in onze webshop 

www.carebynature.nl.
Registreert u zich daar ook voor uw persoonlijke 

kortingscode, de laaste nieuwtjes 
en speciale aanbiedingen. 

www.carebynature.nlwww.carebynature.nl

Purity Certifiedy

-

Gecertificeerd voor duurzame visserij

UnoCardio  Active Mind
+ VISION Complex

®

GOED VOOR BREIN & OGEN 
HOUDT U SCHERP

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. 
   
1 softgel: hoog gedoseerde omega-3 + Complex van 6 B-vitamines,
foliumzuur, selenium, vitamine A, en D3, luteine, zeaxanthine 
en ginseng. 


