
 Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor evenwichtige en gezonde voeding.  
Voedingssupplementen kunnen wisselwerking hebben met andere voedingssupplementen en medicijnen.  
Gebruikt u medicijnen overleg dan altijd vooraf met uw arts over de supplementen die u wilt gebruiken.  
Producent: Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen Vertrieb: Unisan GmbH, D-78465 Kreuzlingen 
Vragen over dit product? info@shc-swiss.nl of tel. 0031 (0) 40 3041536 

 

Omega 3 visoliecapsules  
Voedingssupplement met langketenige 

Omega-3 vetzuren.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze vetzuren horen bij gezonde voeding omdat het 

lichaam deze zelf niet kan produceren.  

Pas sinds 1980 is bekend dat Omega 3 vetzuren een 

belangrijke voedingsstoffen voor de mens zijn. Helaas 

zorgen onze moderne voedingsgewoontes ervoor dat 

we steeds minder van deze belangrijke stoffen 

opnemen. De optimale verhouding tussen Omega 3 en 

Omega 6 vetzuren bedraagt 1:5. Gemiddeld ligt de 

werkelijke verhouding bij 1:10. De oorzaak hiervan ligt 

in het feit dat Omega 3 vetzuren hoofdzakelijk in het 

vlees van in het wild levende dieren en in vetrijke koud 

water vis zoals makreel of haring voorkomt, hetgeen 

tegenwoordig weinig tot niet gegeten wordt. 

 

Kenmerken Provisan® Omega 3 Capsules: 

 Natuurlijk geconcentreerde grondstof  zonder 

vissmaak. 

 Vrij van zware metalen, kunstmatige 

verfstoffen en conserveringsmiddelen. 

 Met tenminste 35% EPA en DHA, één van de 

meest hoogwaardige producten op de markt. 

 Niet afkomstig van viskweek, maar uitsluitend 

van wild gevangen vis. 

 Hoog geconcentreerde werkzame stof: 45% 

totaal Omega 3 Vetzuur aandeel. 

 Capsulehuls uit vis gelatine (Geen runder- 

gelatine). 

 Kleine en makkelijk in te nemen capsule met 

500 mg inhoud.  

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

    Per 100 ./ per Capsule 
Energie   716 /5,1Kcal 
Eiwit   18,5 /0,15 g  
Koolhydraten  7,6 /0,05 g 
-waarvan suiker  0 /0 g 
Vet   70,4 /0,5 g 
-waarvan verzadigd 13,0 /0,092 g 
-enkelvoudig onverz. 8,96 /0,064 g 
-meervoudig onverz. 40,09 /0,0285 g 
-waarvan omega 3  38,10 /0,271 g 
-waarvan EPA  14,78 /0,105 g 
-waarvan DHA  10,50 /0,07 5g 
Ballaststoffen  0 /0 
Transvetten  1,76 /0,013 g  
  
 
Verpakking: 
P102011 Provisan® Omega-3. (120 st.)  
P102021 Provisan® Omega-3. (240 st.) 
 
Ingrediënten: Omega 3 verrijkte visolie (70%), 
Visgelatine, Glycerine, Water, Tocopherol houdend 
extract.(E 306, uit soja) 
 
Dosering: 1x per dag één capsule. 
 
Ondersteunt bij: 

 Verhoogde bloeddruk  

 (LDL/HDL) verhoogd cholesterol 

 Reuma 

 Diabetes 

 Astma 

 Huidproblemen (psoriasis, acne) 

 Hoofdpijn 

 Allergieën 

 Sport (ontstekingen) 

 Hart en vaatziektes 

 Algemene preventie/Anti-Aging 

 Chronische darmproblemen 
(Morbus Crohn) 

 Zwangerschap, belangrijk voor de 
ontwikkeling van de hersenen en het 
zichtvermogen van het ongeboren kind. 
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