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Supercritical Omega-3 Fish Oil

90% OMEGA-3
Plus  Vitamine D3

Ter ondersteuning 
van de hartfunctie1 en 
een evenwichtige bloeddruk2

Supercritical Omega-3 Fish Oil

90% OMEGA-3
Plus  Vitamine D3

Ter ondersteuning 
van de hartfunctie1 en 
een evenwichtige bloeddruk2

1000 mg EPA+DHA per softgel - 
Sinaasappelsmaak
Voedingssupplement - 60 softgels

1 SOFTGEL BEVAT :
Diepzeevisolieconcentraat 1200 mg
Omega 3-vetzuren  (TG*) 1100 mg
- EPA Eicosapentaeenzuur 764 mg
- DHA Docosahexaeenzuur 236 mg
Vitamine D3 (Cholecalciferol) (1000 IE, 500% RI**) 25 mcg
(*) TG: in triglyceridenvorm    (**) RI: referentie-inname per dag
INGREDIËNTEN: Diepzeevisolie-TG concentraat 
(uit ansjovis, sardine en makreel), visgelatine, 
bevochtigingsmiddel: glycerol, natuurlijk sinaas-
appelaroma, antioxidant: mix van rozemarijn- en 
tocoferolrijk extract (Miradoxan), cholecalciferol 
concentraat.
GLUTENVRIJ / LACTOSEVRIJ
GEBRUIKSAANWIJZING: voor volwassenen, 
1 tot 3  softgels per dag, bij een maaltijd met 
ruim water innemen. De dagelijkse dosis van 
3 softgels niet overschrijden.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor 
 kinderen tot en met 10 jaar. 
De dagelijkse inname van EPA+DHA mag niet hoger 
zijn dan 5 g. 3 softgels bevatten 2292 mg EPA, 
708 mg DHA en 75 mcg vitamine D3 (3000 IE, 1500% RI). 

MorEPA Platinum is Minami's hoogst 
gedoseerde formule met 1100 mg omega 3 per 
softgel. 

  EPA en DHA dragen bij tot de  normale 
hartwerking bij een  dagelijkse inname van 
 minstens 250 mg EPA+DHA1 (1 softgel/dag).

  EPA en DHA dragen bij tot het behoud van 
 normale triglyceriden gehalten in het bloed 
bij een dagelijkse inname van 2 g EPA+DHA 
(2x1  softgel/dag).

  EPA en DHA dragen bij tot het behoud van de 
 normale bloeddruk bij een  dagelijkse inname 
van 3 g EPA+DHA2 (3x1 softgel/dag). 

  DHA draagt bij tot de instandhouding van een 
 normaal gezichts vermogen en de  normale 
 hersenfunctie bij een  dagelijkse inname van 
250 mg DHA (2x1  softgel/dag).

S u p e r cr i t i c a l Te ch n o l og y

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

Distributie in Nederland door : Vitals BV
Pieter Lieftinckweg 29, 1505 HX, Zaandam
T: 075-6476050   E: info@minami-visolie.nl 
www.minami-visolie.nl PE
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1000 mg EPA+DHA per softgel - 
Sinaasappelsmaak
Voedingssupplement - 60 softgels

Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. 
Voedingssupplementen  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.
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