
SMART FATS® SMART FATS®

GOLD GOLD

SmartChoice SmartChoice
1 softgel per dag - sinaasappelsmaak
Voedingssupplement - 30 softgelsPE
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Ondersteunt de vermindering van 
vermoeidheid2, de weerstand3 en bescherming 

van de bloedlipiden4
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van de bloedlipiden4

1 softgel per dag - sinaasappelsmaak
Voedingssupplement - 30 softgels

Supercritical Omega-3 Fish Oil Supercritical Omega-3 Fish Oil

1 SOFTGEL BEVAT :
Diepzeevisolieconcentraat 787 mg
Omega 3-vetzuren 720 mg
- EPA Eicosapentaeenzuur 500 mg 
- DHA Docosahexaeenzuur 150 mg
Antioxidanten(1), (4)

- Vitamine C (100% RI*)  80 mg
- Zink (150% RI*)  15 mg
- Hydroxytyrosol (olijfextract)**  5 mg
Co-enzym Q10 30 mg
Foliumzuur (200% RI*)  400 mcg
Knoflookolie-extract  20 mcg
Vitamine B12 (100% RI*) 2,5 mcg
(*) RI: referentie-inname per dag  (**) Het gunstige effect 
van 5 mg hydroxytyrosol kan verkregen worden bij een 
dagelijkse inname van 20 g olijfolie.

Een dagelijkse inname van 5 mg hydro xytyrosol 
(olijfextract) helpt bij de bescherming tegen 
 oxidatieve stress van de bloed lipiden (vetten).4  
Vitamine C en zink ondersteunen de bescher-
ming tegen oxidatieve stress van lichaams-
cellen.1  Vitamine B12, C en foliumzuur dragen 
bij tot een vermindering van vermoeidheid.2  
Vitamine C, zink en  foliumzuur dragen bij tot 
een normale  werking van het immuun systeem.3 
Omega 3-  visvetzuren EPA en DHA dragen bij tot 
de  normale hartwerking bij een dagelijkse 
 inname van minstens 250 mg EPA+DHA.

INGREDIËNTEN : Diepzeevis olie concentraat 
(uit ansjovis, sardine en makreel), vis-
gelatine, stabilisator: mono- en diglyceriden, 
bevochtigingsmiddel: glycerol, L-ascorbine-
zuur, olijfextract (Olea europaea, vrucht), 
zinkcitraat, co-enzym Q10, olijfolie (Olea 
europaea, vrucht), natuurlijk sinaasappel-
aroma, kleurstof: ijzeroxide, antioxidant: 
mix van rozemarijn- en tocoferolrijk extract 
(Miradoxan), pteroylmonoglutaminezuur 
(foliumzuur), cyanocobalamine (vit B12), 
knoflookolie-extract (Allium sativum).
GLUTENVRIJ / LACTOSEVRIJ

GEBRUIKSAANWIJZING : voor volwassenen, 
1 softgel per dag, liefst bij een maaltijd.
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. Voedings-
supplementen vervangen geen gevarieerde en evenwich-
tige voeding noch een gezonde levensstijl. De aanbevolen 
 dagelijkse dosis niet overschrijden. Koel (max. 25°C) en 
droog bewaren, buiten invloed van licht, niet invriezen.

90% OMEGA 3 &
ANTIOXIDANTEN1

        olijfextract Plus
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Distributie in Nederland door : Vitals BV
Pieter Lieftinckweg 29, 1505 HX Zaandam
T: 075-6476050 E: info@minami-visolie.nl
www.minami-visolie.nl
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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