
Nutrof Omega  
  

VOEDINGSSUPPLEMENT  
 
Nutrof Omega is een voedingssupplement met vitaminen en oligo-elementen met 
antioxidatieve eigenschappen*, Omega 3 vetzuren, luteïne en zeaxanthine  
  
Voedingsinformatie:  

Aanbevolen dagelijkse dosis (1 capsule)  % NVR** 

Essentiële vetzuren    

Visolie 4020 TG  400 mg    

Waarvan Omega 3  

- EPA  
- DHA *** 
- DPA  

280 mg  

160 mg  

80 mg  

     ≤ 20 mg  

  

Vitaminen    

Vitamine B1  1,4 mg  127 %  

Vitamine B2 * 1,6 mg  114 %  

Vitamine B3  18 mg  113 %  

Vitamine B6  2 mg  143 %  

Vitamine B9  200 µg  100 %  

Vitamine B12  1 µg  40 %  

Vitamine C * 60 mg  75 %  

Vitamine D3  5 µg  100 %  

Vitamine E * 10 mg  83 %  

Oligo-elementen    

Zink * 7,5 mg  75 %  

Mangaan * 1 mg  50 %  

Koper *  1 mg  100 %  

Selenium * 25 µg  45 %  

Andere ingrediënten   

Luteïne  10 mg    

Zeaxanthine  2 mg    
  

*Zink, mangaan, koper, selenium, vitamine B2, C en E dragen bij tot de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress. 
**Voedingswaardereferenties (Verordening (EU) 1169/2011).   
***DHA draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen. Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse  
       inname van 250 mg DHA. 
 

Samenstelling:  
Visolie (Omega 3), gelatine, gezuiverd water, vitamine C (L-ascorbinezuur), luteïne, saffloerolie, 

verdikkingsmiddel: glycerol, bevochtigingsmiddel: sorbitol, emulgator: glycerolmonostearaat, 

vitamine B3 (nicothinamide), vitamine E (dl alpha tocopheryl acetaat), zeaxanthine, saffloerolie, 

emulgator: soja lecithine, zink (oxide), emulgator: sojaolie, vitamine B6 (hydrochlor. pyridoxin), 

mangaan (sulfaat), koper (sulfaat), vitamine B1 (thiamine nitraat), vitamine B2 (riboflavin), 

vitamine B12 (cyanocobalamin 0,1%), glutathion, kleurstof: zwart ijzeroxide, rood ijzeroxide, 

vitamine B9 (foliumzuur), vitamine D3 (cholecalciferol), selenium (natriumseleniet).  



 Hoe gebruikt u dit product:  

• 1 capsule per dag nemen met een glas water tijdens de maaltijd.  

• gelieve de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden niet te overschrijden.  

  

Presentatie:  

Doos van 30 of 60 capsules.  

 
Voor meer informatie, raadpleeg de bijsluiter ingesloten in de verpakking. 
  

 
Nutrof Omega is een voedingssupplement en mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een 
gezonde levensstijl worden gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


