
Ondersteuning hart, 
bloedvaten, ogen, hersenen, 
botten en immuniteit.

Gezondheidsbeweringen

Eén softgel per dag

Het beste van de beste Omega’s
Een nieuwe generatie van 
Eco-vriendelijke visoliën

Veilige blisterverpakking voor 
behoud van optimale versheid

Wat zijn rTG?
Dankzij rTG (r-triglyceride)  
70% meer opneembaarheid  
ivg met andere visoliën

ALLE VOORDELEN MET ééN SOFTGEL

Vitamine D3  1000 IE
1200 mg Omega-3
675 mg EPA/400 mg DHA
visgelatine

https://www.farmaline.be/apotheek/order/unocardio/


U en uw familie hebben niet alleen recht op
de beste gezondheid - jullie verdienen ook
omega-3 oliën van de allerhoogste kwaliteit

Alle omega supplementen die wij voor u selecteerden zijn vervaardigd
volgens de strengste standaarden (farmaceutische kwaliteit).
Ze helpen u om gezond te leven. U en uw familie verdienen enkel de 
beste, zuiverste en veiligste omega-3 formules... ja toch ?

Jo Wyckmans / stichter

Zijn omega-3 vetzuren 
belangrijk voor uw 

gezondheid ?

Eet minstens 2 x per week vette vis (100 g) en voel je zo gezond 
als een vis in zuiver water. Vette vis bevat EPA (eicosapentaeenzuur) 
en DHA (docosahexaeenzuur). Het zijn de twee gezondste 
Omega-3 vetzuren die ook in visoliesupplementen zitten.
EPA en DHA helpen de goede werking van het hart behouden.1 
In het bekendste en meest grootschalige onderzoek dat hierover 
ooit werd uitgevoerd, kregen de deelnemers elke dag 460 mg EPA 
en 380 mg DHA. DHA helpt eveneens de hersenfunctie 
gezond houden.2

Met 2 x per week 100 g anjovis of haring, of 2 x per week 
2 softgels UnoCardio® eet u ongeveer 4000 mg EPA en DHA*.

Of verwen uw hart, hersenen en botten met UnoCardio 1000® 
zuivere visolie en vitamine D. Vitamine D3 (de zonnevitamine) krijgt u 
er gratis bij. Vitamine D3 draagt bij tot het behoud van normale 
botten.

Bij een dagelijkse inname van (1) minstens 250 mg EPA+DHA en (2) 250 mg DHA.
* Bron: Mozzaffarian & Rimm, J Am Med Assoc 2006;296:1885
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UnoCardio 1000® +  
extra 1000 IE vitamine D3

Naast minstens 3 maal per week 30 minuten bewegen 
eet u best minstens 2 maal per week vette vis of gebruikt u 
minstens 2 maal per week twee softgels UnoCardio 1000®. 
De vitamine D3 (de zonnevitamine) krijgt u er gratis bij. 
UnoCardio 1000® bevat zuivere visolie met niet minder 
dan 1200 mg  omega-3 en 1000 IE vitamine D3. 

EPA en DHA uit omega-3 visoliën helpen de goede 
werking van uw hart behouden.1 DHA helpt u 

ook nog eens om goed te blijven zien en 
de werking van uw hersenen gezond te 

houden.2  
UnoCardio® bevat maar liefst 1200 mg 
 omega-3 in een natuurlijke rTG vorm 
voor een betere opneembaarheid, 
is gemaakt van duurzame vis 
en gezuiverd via een koud en 

Ecovriendelijk productieproces.  
De extra natuurlijke Vitamine D3 werd 

toegevoegd voor het behoud van goede botten 
en een goede werking van immuunsysteem en 

spieren. Alles in één softgel. Met elke dag één softgel 
UnoCardio 1000® verhoogt u snel het tekort aan  

 Omega-3 in uw dieet. Heeft u reeds een behoorlijke 
hoeveelheid omega-3 in uw dagelijkse voeding dan kiest u best voor de 
minimale daginname van 500 mg EPA en DHA, wat betekent dat u om de 
twee dagen één softgel bij uw maaltijd gebruikt. Gewoonweg het beste van 
het beste voor uw optimale gezondheid.

Bij een dagelijkse inname van (1) minstens 250 mg EPA+DHA en (2) 250 mg DHA.

UnoCardio 1000®

Hoog aan EPA en DHA voor een betere 
concentratie – Meer zon in uw leven
UnoCardio 1000® bevat zomaar even 1200 mg 
omega-3 in de best opneembare natuurlijke  
rTG vorm waarvan 675 mg EPA en 400 mg DHA 
+ 25 mcg of 1000 IE vitamine D3 per softgel met 
zachte sinaasappelsmaak
Glutenvrij / Lactosevrij / Visgelatine

De dagelijkse inname van 1075 mg EPA+DHA is 
uiterst veilig. Uw extra EPA+DHA inname mag niet 
hoger zijn dan 5 g per dag.

CNK : 3070-448

Optimale opneembaarheid  
dankzij rTG (r-triglyceride) vorm

Weetjes
•   2 softgels UnoCardio 1000® mg EPA/DHA = 100 g anjovis, haring of 

gekweekte zalm*
•   100 g anjovis, haring of gekweekste zalm komt overeen met  

20 krillolie capsules
Krillolie die bekend staat om de fosfolipidevorm, bevat maar kleine hoeveelheden EPA en DHA 
per capsule. De iets betere opneembaarheid komt wellicht niet door de fosfolipiden (wel door een 
fractie aan vrije vetzuren die krillolie bevat).

* Bron: Mozzaffarian & Rimm, J Am Med Assoc 2006;296:1885

100 g anjovis, haring of 
gekweekte zalm geeft u 
ongeveer 2000 mg aan  
EPA en DHA*
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UnoCardio®   
> 95% omega-3 per softgel
UnoCardio® bevat een wetenschappelijk bewezen dosis 
EPA en DHA, een groot verschil met alle andere visoliën.

Unieke wetenschappelijk bewezen dosis hoog aan EPA en DHA
Omega-3 (>95%) waarvan 460 mg EPA en 380 mg DHA als rTG, de 
best opneembare vorm. EPA en DHA helpen de goede werking van het 
hart behouden1, DHA helpt de hersenfunctie en gezichtsvermogen gezond 
houden2. Tevens helpen EPA en DHA u een normale bloeddruk3 en 
triglyceridenspiegel4 te behouden.

Ook aanbevolen aan zwangere of zogende vrouwen.
Wanneer zwangere of zogende vrouwen bovenop hun dagelijkse 250 mg 
EPA+DHA elke dag een extra portie van 200 mg DHA gebruiken, dan 
draagt DHA bij tot de ontwikkeling van de ogen en hersenen bij de foetus of 
zuigeling. DHA is een omega-3 vetzuur dat u tijdens uw zwangerschap en 
via de moedermelk doorgeeft aan het kind.

www.nutrogenics.eu

UnoCardio®

Triglyceride in  
wetenschappelijke dosis

Ondersteuning hartfunctie, 
bloeddruk , triglyceridenspiegel, 
hersenfunctie   en 
gezichtsvermogen .

UnoCardio® bevat minstens 910 mg Omega-3 
in de best opneembare natuurlijke rTG vorm 
(460 mg EPA en 380 mg DHA) met zachte 
sinaasappelsmaak
Glutenvrij / Lactosevrij / Visgelatine

CNK : 3115-375

De dagelijkse inname van 910 mg EPA+DHA is 
uiterst veilig. Uw extra EPA+DHA inname mag 
niet hoger zijn dan 5 g per dag.

Niet alleen bieden we de hoogste dosis van 
EPA en DHA, maar dankzij een uniek koud productieproces 
via een milieuvriendelijke technologie.

WeTenschappelijke dOsis
Optimale opneembaarheid  
dankzij rTG (r-triglyceride) vorm

Bij een dagelijkse inname van (1) minstens 250 mg EPA+DHA. 
(2) 250 mg DHA, (3) 3 g EPA+DHA, (4) 2 g EPA+DHA.
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Waarin onderscheidt onze selectie van omega-3’s zich?
Koud productieproces. 

  Tot 95% omega-3 per softgel.

  Koud productieproces via een milieuvriendelijke technologie.

  Uit respect voor het milieu gebruikt WHC enkel vissen - zoals ansjovis, makreel - 
die erkend zijn als niet bedreigde soorten.

  PCB’s, zware metalen, pesticiden beneden de detectielimiet.

  Een uitgebalanceerde mix van rozemarijn- en tocoferolextracten, helpt de versheid 
van elk WHC supplement te behouden.

Meer info: www.vergelijk-unocardio.be

Geen gewone omega-3 visoliën. Uitsluitend voor kenners.

Womens Health Consulting
Mens Health Consulting

d i s T r i b u T e d  b y
nuTrOGenics lTd

www.unocardio.be   www.unocardio.nl

Vraag uw ledencode met extra korting 
aan uw voedingsdeskundige.
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