
 

OmegaOmegaOmegaOmega----3 capsules3 capsules3 capsules3 capsules 

Orthomoleculaire therapieOrthomoleculaire therapieOrthomoleculaire therapieOrthomoleculaire therapie 
 

SAMENSTELLINGSAMENSTELLINGSAMENSTELLINGSAMENSTELLING: 

Hulpstoffen:Hulpstoffen:Hulpstoffen:Hulpstoffen: glycerol, gelatine, natuurlijke gemengde tocoferolen. 
Gegarandeerd vri j  van:Gegarandeerd vri j  van:Gegarandeerd vri j  van:Gegarandeerd vri j  van: GMO, maïs, gist, gluten, lactose, toegevoegde saccharose, synthetische 
conserveermiddelen, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen. 
Essentiële vetzuren kunnen snel oxideren na blootstelling aan zuurstof. Om de vetzuren in dit product hiertegen te 
beschermen is aan de samenstelling (GMO-vrije) gemengde tocoferolen toegevoegd en worden ze onder 
zuurstofvrije condities gemengd en afgevuld. De gebruikte gelatine is conform de anti-BSE-richtlijnen van de 
Europese Unie. 
 
WERKINGWERKINGWERKINGWERKING 
De meervoudig onverzadigde vetzuren kunnen worden onderverdeeld in twee grote families: de omega-3 familie 
(alfa-linoleenzuurgroep) en de omega-6 familie (linolzuurgroep). Omdat het lichaam deze vetzuren niet zelf kan 
aanmaken moeten omega-3 en omega-6 vetzuren via de voeding worden binnengekregen. Deze essentiële 
vetzuren werden vroeger ook wel vitamine F genoemd. 
In de twintigste eeuw is de verhouding tussen omega-3 en omega-6 vetzuren in de voeding sterk opgeschoven in de 
richting van omega-6 vetzuren. Het toenemend gebruik van plantaardige oliën en vetten, die rijk zijn aan omega-6 
vetzuren, stimuleert de vorming van arachidonzuur, ten koste van EPA en DHA. Arachidonzuur zelf is in de westerse 
voeding overvloedig aanwezig door het vleesgebruik. Geschat wordt dat de verhouding tussen omega-6 en 
omega-3 vetzuren in de westerse voeding ongeveer 20-25:1 is. Onderzoekers stellen dat een verhouding van 
ongeveer 5:1 wenselijker is. Evolutionair gezien heeft de mens (en zijn voorlopers) miljoenen jaren omega-6 en 
omega-3 in een verhouding van (waarschijnlijk) 1:1 geconsumeerd. 
Het enzym delta-6-desaturase reguleert zowel de omzetting van linolzuur naar DGLA als de omzetting van ALA naar 
(uiteindelijk) EPA. Bij een overmaat van linolzuur heeft dat tot gevolg dat ALA het enzym nauwelijks meer kan 
gebruiken, en er dus nauwelijks meer EPA en DHA wordt gevormd. Dit enzym is sowieso al de langzaamste stap in 
de keten en de werking van dit enzym wordt ook nog eens geremd door vele factoren in de voeding (o.a. 
transvetzuren, verzadigde vetten, tekorten aan zink, magnesium en/of vitamine B6, alcohol) en metabole factoren 
(anticonceptiepil, hypercholesterolemie, diabetes, bepaalde medicijnen). Dit heeft tot gevolg dat in onze westerse 
samenleving veel mensen zelf nauwelijks meer GLA en EPA kunnen vormen, en dat deze vetzuren dus via de 
voeding moeten worden aangevoerd. 
De indicatiegebieden van de omega-3 drinkolie zijn gelijk aan die van de DHA Forte en de EPA Forte. Omdat 
essentiële vetzuren vaak hoog gedoseerd moeten worden (tot meerdere grammen EPA + DHA per dag) is het 
nemen van de omega-3 drinkolie vaak een meer praktische toedieningsvorm dan vele capsules per dag. Naarmate 
de nadruk in de therapie op EPA, DHA dan wel GLA ligt, kan het gebruik van de drinkolie worden aangevuld door 
het nemen van repectievelijk EPA Forte, DHA Forte of Prim Omega. 
 
INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 
psychische aandoeningen (schizofrenie, depressie, bipolaire depressie, winterdepressie, gedragsstoornissen bij 
kinderen, ADD, ADHD, autisme, dyslexie, dyspraxie, postpartum depressie) 
psychische aandoeningen bij ouderen (dementie, mentale retardatie) 
zwangerschap en groei van baby’s en jonge kinderen 
gedragsstoornissen bij kinderen (ADD, ADHD, autisme, dyslexie, dyspraxie) 
cardiovasculaire aandoeningen (atherosclerose, hartinfarct, beroerte, cardiomyopathie, coronaire hartziekten, 
hypertensie) 
huidaandoeningen (zoals psoriasis, neurodermatitis en atopisch eczeem) 
reumatische aandoeningen (artrose, Bechterew, reumatoïde artritis) 
hartritmestoornissen 
allergieën 
voedselallergieën 
auto-immuunziekten, zoals multiple sclerose en reumatoïde artritis 
immuunversterking 
menopauze 
CARA (astma, bronchtitis etc) 

Bevat per 2 softgelatine capsulesBevat per 2 softgelatine capsulesBevat per 2 softgelatine capsulesBevat per 2 softgelatine capsules
Visolie (min. 18% EPA, min. 12% DHA) 2000 mg
- waarvan EPA 360 mg
- waarvan DHA 240 mg



diabetes type II 
mastalgia 
chronische darmontstekingen (Crohn, colitis ulcerosa)   
 
CONTRACONTRACONTRACONTRA----INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 
In de aangegeven dosering zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend. 
 
BIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGEN 
Los van een effect op de bloedstolling, zoals vermeld bij interacties, bestaat bij gebruik van hoge doses visolie 
(meer dan 5 gram EPA + DHA per dag) het risico op diarree. 
 
INTERACTIESINTERACTIESINTERACTIESINTERACTIES 
Omdat omega-3 vetzuren de eigenschap hebben bloedklontering tegen te gaan, kunnen bij patiënten die 
bloedverdunners gebruiken, een tekort aan vitamine K vertonen of andere medicijnen gebruiken die de 
bloedstolling remmen (aspirine), interne bloedingen ontstaan bij gebruik van hoge doses omega-3 vetzuren (meer 
dan 5 gram EPA + DHA). In die gevallen wordt aangeraden de dosering aan te passen. Het effect op de 
bloedstolling door omega-3 vetzuren is na 6 weken behandeling maximaal. Ook andere interacties met reguliere of 
natuurgeneesmiddelen zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige. 
 
ADVIESDOSERINGADVIESDOSERINGADVIESDOSERINGADVIESDOSERING 
Dagelijks 2 à 3 maal 1 capsule tijdens of vlak na de maaltijd innemen. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 
ongeveer 600-900 mg EPA + DHA per dag. De capsule kan eventueel ook worden opengeknepen (eerst met een 
speld inprikken) en worden verwerkt in bijvoorbeeld salades, yoghurt of vruchtensappen. 
Zo nodig kan de dosering worden opgehoogd tot een dosering van 5 à 10 gram van beide vetzuren. Het duurt in 
het algemeen 1 tot 4 maanden voordat het effect van omega-3 vetzuren merkbaar is. 
 
SYNERGISMESYNERGISMESYNERGISMESYNERGISME 
Vanwege de sterke onverzadigdheid van omega-3 vetzuren wordt gelijktijdig gebruik van een vitamine E product 
van minimaal 400 IE per dag sterk aangeraden. In de Bonusan omega-3 producten is weliswaar ook vitamine E 
aanwezig, maar uitsluitend genoeg om in het product de oxidatie tegen te houden. Vetzuuroxidatie kan ook in het 
lichaam plaatsvinden en dan is bescherming door gelijktijdig gebruik van extra vitamine E sterk aan te raden. Naast 
dit product wordt een goede basisvoeding aanbevolen, evenals een basissuppletie van Multi Vital Forte en 
Vitamine C-1000 ascorbatencomplex. 
 
VERWANTE PRODUCTENVERWANTE PRODUCTENVERWANTE PRODUCTENVERWANTE PRODUCTEN 
Omega-3 drinkolie, EPA Forte, DHA Forte, Prim-Omega, Topsport Omega-3 capsules. 
 
ARTIKELNUMMER EN INHOUDARTIKELNUMMER EN INHOUDARTIKELNUMMER EN INHOUDARTIKELNUMMER EN INHOUD 
0843 (kunststof flacon à 60 softgelatine capsules)  
0854 (kunststof flacon à 200 softgelatine capsules) 
 
Deze informantie is uitsluitend bestemd voor (para)medici.


