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          EPA-DHA 1000mg

Hersen- en hart functies
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Omega-3 1g - LEPPIN zijn geconcentreerd in meervoudig onverzadigde vetzuren 
EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaanzuur). De visolie komt van ansjo-
vis uit het zuidoosten van de Stille Oceaan die wordt gereguleerd en gecertifieers 
zonder zware metalen of andere schadelijke stoffen. Omega-3 visolie is betrok-
ken bij veel biochemische processen in het lichaam. Het is bijzonder geschikt voor 
cardiovasculaire problemen (verminderde triglyceriden), zenuwevenwicht, immuu-
nreacties, anti-inflammatoire reacties (PGE3) [1] en bij hyperactief. Deze meervoudig 
onverzadigde vetzuren maken integraal deel van de membraanbestanddelen en 
hun activiteiten (receptoren, enzymen, enz.). Volgens verschillende onderzoeken 
zou de bevolking te weinig omega-3 en te veel omega-6 (zonnebloemolie, marga-
rines, enz.) consumeren [2]. Deze onevenwicht kan nadelige gevolgen hebben voor 
de gezondheid (hartaandoeningen, neurobiologische ziekten, enz.). Drie capsules 
EPA-DHA 1000mg per dag dragen bij aan de normale hersenfunctie en de normale 
hartfunctie [3].

Indicaties : 
- Vermindert triglyceriden;
- Bevordert de goede werking van celreceptoren (vloeibaarheid van membranen);
- Bevordert de productie van ontstekingsremmende prostaglandinen (PGE3);
- Draagt   bij tot de goede werking van het hart en de hersenen.

Contra-indicatie : 
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor werkzame stoffen (vissen).

Verkrijgbaar online,  bij de apotheek en in de biologische winkel.

Beschikbaar in 
verpakking van:

> 30 capsules   
> 90 capsules

Ingrediënten : 
Visolie (EPA en DHA), capsulehuls: gelatine, bevochtigingsmiddel: glyce-
rol - natuurlijke vitamine E (D-alfa-tocoferol) - antioxidanten (Vitaheess 
E sf plus): rijk aan tocoferol, propylgallaat, palmitaat ascorbyl.

Inhoud per olieachtige capsule                                Gewicht
EPA-DHA 1000mg                                                  1400mg

Voedingswaarde-informatie :           Kwantiteit/capsule               RI %*

Geconcentreerde visolie                                  1000mg                       -   
waarvan EPA                                                        35%
(Eicosapentaeenzuur)                                           350mg                   
waarvan DHA                                                       25%
(Docosahexaeenzuur)                                              250mg
Vitamine E                                                           5mg                       42

NATUURLIJK VOEDINGSSUPPLEMENT

Verpakking  : 30 of 90 olieachtige capsules.

*RI Reference intake of Referentie-inname.

Dosering :  
3 capsules per dag met een glas water bij de maaltijden.

Vastgestelde prijs 
€ 12,30/30 capsules - € 26,35/90 capsules

Voordeelen van  de componenten :

- Natuurlijke opname van Omega-3, (geconcentreerd in EPA en DHA)
- Omega-3 is afkomstig van ansjovissen die gecertificeerd zonder zware metalen of 
andere schadelijke stoffen zijn.
- De zachte capsules van omega-3 bevorderen het behoud van de werkzame stoffen en 
vermijden om de uitgesproken smaak en geur te moeten ondergaan.
- Een complex van antioxidanten (Vitaheess E) stabiliseert omega-3 en vermijdt de oxi-
datie van meervoudig onverzadigde vetzuren.

Onze waarden:
Lepi Vits Belgium is een para-farmaceutisch laboratorium gespecialiseerd in microvoe-
dingsstoffen en fytotherapie voor meer dan twintig jaar, actief in België en Europa. De 
voedingssupplementen LEPPIN zorgen voor verschillende gezondheid- en welzijnsbe-
hoeften voor iedereen. Ons team van experts ondersteunt de productie van natuurlijke 
en innovatieve formules die bestaan   uit 100% natuurlijke ingrediënten (zonder pesticiden 
en in overeenstemming met de Europese wetgeving), lactosevrij, glutenvrij en zonder 
conserveermiddel. Omdat het milieu belangrijk is voor ons zijn onze verpakkingen 100% 
recycleerbaar. We geven ook de voorkeur aan korte distributiekanale en werken zo veel 
mogelijk met lokale grondstoffen.

Voorzorgen bij gebruik : 
Dit voedingssupplement kan een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet niet vervangen. Te gebrui-
ken als onderdeel van een gezonde levensstijl. Dit is geen geneesmiddel. Vertel uw arts of apothe-
ker als u tegelijkertijd geneesmiddelen gebruikt. Niet aanbevolen voor mensen die allergisch zijn 
voor vissen. Buiten het bereik van kinderen houden. Koel en droog bewaren. De aangegeven 
dosering niet overschrijden.
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