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Supercritical Omega-3 Fish Oil

500 mg EPA+DHA per softgel
1 softgel per dag - sinaasappelsmaak
Voedingssupplement - 30 softgels

90% OMEGA 3
Plus  rode gist rijst 

& CoQ10
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Beheerst het cholesterolgehalte1 
en ondersteunt de hartfunctie2

MorEPA Cholesterol bevat hoog geconcen-
treerde diepzeevisolie, aangevuld met:

  Monacoline K uit rode gist rijst. Deze draagt bij 
tot de instandhouding van normale 
cholesterolgehalten in het bloed bij een 
dagelijkse inname van 10 mg monacoline K.1

  Foliumzuur, vitamine B6 en B12 welke 
bijdragen tot een normaal metabolisme van 
homocysteïne. Van deze vitaminen zijn de 
biologisch actieve vormen gebruikt die in het 
lichaam niet meer omgezet hoeven te worden.

EPA en DHA (Omega 3) helpen de goede werking 
van het hart te behouden bij inname van 
minstens 250 mg EPA+DHA per dag.2

INGREDIËNTEN : diepzeevisolieconcentraat (uit ansjovis, 
sardine en makreel), visgelatine, rode gist rijst (RYR), 
bevochtigingsmiddel: glycerol, verdikkings middel: 
bijenwas, co-enzym Q10, natuurlijk sinaas appelaroma, 
stabilisator: zonnebloemlecithine, antioxidant: mix van 
rozemarijn- en tocoferolrijk extract (Miradoxan), 
 pyridoxal-5-fosfaat, kleurstof: ijzeroxide, calcium-L-
methylfolaat, methylcobalamine.

1 SOFTGEL BEVAT :
Diepzeevisolieconcentraat 602 mg
waarvan totaal omega 3 550 mg
- EPA Eicosapentaeenzuur 382 mg
- DHA Docosahexaeenzuur 118 mg
Rode gist rijst (met 10 mg monacoline K) 180 mg
Co-enzym Q10 (ubiquinon) 50 mg
Vitamine B6 (als actief 100% RI* 1,4 mg
  pyridoxal-5-fosfaat)
Foliumzuur (als actief 200% RI* 400 µg
  calcium- L-methylfolaat, Metafolin®**)
Vitamine B12 (als actief 100% RI* 2,5 µg
  methylcobalamine)
(*) RI: referentie inname per dag  (**) Metafolin® is een geregistreerd 
handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland
GEBRUIKSAANWIJZING : volwassenen: 1 softgel per dag, liefst 
bij de hoofdmaaltijd innemen. Niet geschikt voor zwangere 
vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, personen met 
lever-, nier- of spierproblemen, kinderen en adolescenten. 
Personen die geneesmiddelen gebruiken, personen boven de 
70 jaar en personen met een intolerantie voor statines dienen 
advies te vragen aan hun behandelend arts of therapeut. 
Vermijd het gebruik van pompelmoes (grapefruit).
GLUTENVRIJ / LACTOSEVRIJ
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. Voedings-
supplementen vervangen geen gevarieerde en evenwichtige 
voeding noch een gezonde levensstijl. De aanbevolen 
dagelijkse dosis niet overschrijden. Koel (max. 25°C) en 
droog bewaren, buiten invloed van licht, niet invriezen.
Ten minste houdbaar tot einde: zie deksel. Lot N°: zie deksel

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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