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De inname van DHA door de moeder draagt bij 
tot de normale ontwikkeling van de ogen 

en de hersenen bij de foetus en bij zuigelingen 
die borstvoeding krijgen.

DHA ondersteunt de hersenfunctie en 
het gezichtsvermogen bij volwassenen.
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1 SOFTGEL BEVAT :
Diepzeevisolieconcentraat 800 mg
Omega 3-vetzuren 640 mg
 - DHA Docosahexaeenzuur 480 mg
 - EPA Eicosapentaeenzuur 104 mg
 - Andere omega 3-vetzuren 56 mg
INGREDIËNTEN: Diepzeevisolieconcentraat 
(uit  ansjovis, sardine en makreel), visgelatine, 
 bevochtigingsmiddel: glycerol, natuurlijk 
citroenaroma, antioxidant: mix van 
rozemarijn- en tocoferolrijk extract 
(Miradoxan).
GLUTENVRIJ / LACTOSEVRIJ
GEBRUIKSAANWIJZING: als voedings-
supplement voor volwassenen, 1 softgel per 
dag bij een maaltijd met water innemen.
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MorDHA® is een supplement met een hoog 
gehalte DHA. MorDHA bevat gezuiverde 
diepzeevisolie met 80% omega 3- vetzuren. 
DHA is goed voor het gezichtsvermogen en 
ondersteunt de hersenfunctie bij 
 volwassenen vanaf een dagelijkse inname 
van 250 mg DHA. 
Extra inname van minimaal 200 mg DHA 
door de moeder, naast de  aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid van 250 mg 
EPA+DHA, draagt bij tot de normale 
 ontwikkeling van de ogen en de  hersenen 
bij de foetus of zuigeling die borstvoeding 
krijgt.

Distributie in Nederland door : Vitals BV
Pieter Lieftinckweg 29
1505 HX  Zaandam
T: 075-6476050
E: info@vitals.nl
www.minami-nutrition.nl
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Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. 
Voedingssupplementen  vervangen geen 
 gevarieerde en  evenwichtige voeding noch een 
 gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse 
dosis niet overschrijden.

Product van Atrium Innovations 
Postbus 1025, NL-1300 BA Almere,  Nederland
T: 036 546 09 50
www.minami-nutrition.com Made in EU
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