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250 mg plantaardige DHA per softgel
Sinaasappelsmaak
Voedingssupplement - 60 softgels

Supercritical Omega-3  Algae Oil

250 mg plantaardige DHA per softgel
Sinaasappelsmaak
Voedingssupplement - 60 softgels

1 SOFTGEL BEVAT :
DHA-concentraat uit algenolie 333 mg
Omega 3-vetzuren 250 mg
 - DHA Docosahexaeenzuur 250 mg
 Astaxanthine 750 mcg
INGREDIËNTEN : DHA-concentraat uit algenolie 
(van Schizochytrium sp.), bevochtigingsmiddelen: 
glycerol en carrageen, verdikkingsmiddel: gemodi-
ficeerd maiszetmeel, natuurlijk sinaasappelaroma, 
astaxanthine-concentraat (uit Haematococcus plu-
vialis), antiklontermiddel: siliciumdioxide, antioxi-
dant: mix van rozemarijn- en tocoferolrijk extract 
(Miradoxan), zuurteregelaar: natriumcarbonaat.
GLUTENVRIJ / LACTOSEVRIJ
GEBRUIKSAANWIJZING : als voedings-
supplement voor volwassenen. Eén softgel 
per dag, liefst bij een maaltijd.
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.

ALGENOLIE VAN FARMACEUTISCHE KWALITEIT
VeganDHA is een premium omega 3-supplement dat 
vervaardigd is door middel van  de superkritische 
CO2-extractietechnologie. Elke gemakkelijk te 
slikken softgel bevat 250 mg DHA van 100% 
plantaardige oorsprong. VeganDHA levert omega 3 
uit algen en biedt veganisten en vegetariërs een 
alternatieve bron van DHA ter ondersteuning van de 
instandhouding van een normaal gezichtsvermogen 
en de normale hersenfunctie. Met een onovertroffen 
zuiverheidsniveau en een natuurlijke sinaasappel-
smaak is VeganDHA een uitstekende keuze.
100% VEGETARISCHE DHA VOOR VOLWASSENEN
1 DHA draagt bij tot de instandhouding van een 
normaal gezichtsvermogen en de normale 
hersenfunctie bij volwassenen met een dagelijkse 
inname van 250 mg DHA. Eén softgel VeganDHA biedt 
250 mg DHA, naast hoogwaardige astaxanthine.
ZWANGERE EN ZOGENDE VROUWEN
2 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.

VEGAN 75% DHA
FORMULA

Plus  ASTAXANTHINE

100% vegetarische omega 3
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