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Orthomoleculaire therapieOrthomoleculaire therapieOrthomoleculaire therapieOrthomoleculaire therapie 
 

SAMENSTELLINGSAMENSTELLINGSAMENSTELLINGSAMENSTELLING: 

Hulpstoffen:Hulpstoffen:Hulpstoffen:Hulpstoffen: gelatine, glycerol. 
Gegarandeerd vri j  van:Gegarandeerd vri j  van:Gegarandeerd vri j  van:Gegarandeerd vri j  van: GMO, maïs, soja, gist, gluten, lactose, toegevoegde sachcarose, conserveermiddelen, 
synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.  
 
De gebruikte gelatine is conform de anti-BSE-richtlijnen van de Europese Unie. 
 
WERKINGWERKINGWERKINGWERKING 
De essentiële vetzuren (vroeger ook wel vitamine F genoemd) zijn meervoudig overzadigde vetzuren die het 
menselijk lichaam niet zelf kan aanmaken. De belangrijkste groepen zijn de omega-3-vetzuren en omega-6 vetzuren, 
die van elkaar verschillen in de plaats van hun eerste dubbele binding aan de koolstofketen. Er is overtuigend bewijs 
dat een tekort aan deze essentiële vetzuren een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van een groot aantal 
degeneratieve aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en reuma. 
Essentiële vetzuren worden in het lichaam meestal opgeslagen als fosfolipiden in de membranen, waar zij de 
structuur en functie van de cel regelen. Zij regelen daar onder meer het transport van stoffen over de celmembraan 
en de zenuwgeleiding. Indien nodig worden ze uit de membraan vrijgemaakt om te dienen als voorlopers van drie 
soorten prostaglandinen, lokale weefselhormonen die een belangrijke rol spelen in onder andere de regulatie van 
de respons op pijn, inflammatie en zwellingen, de immuunrespons, allergische reacties en de productie van (steroïd-) 
hormonen. 
Omega-6-vetzuren (zoals linolzuur) worden vooral omgezet in ontstekingsremmende prostaglandinen (van de eerste 
serie). Maar afwijkingen op voedings- en stofwisselingsgebied (bv. tekorten aan Zn, Mg, C, B3 en B6) kunnen het 
vermogen om linolzuur om te zetten in GLA (gamma-linoleenzuur) blokkeren, waardoor linolzuur uiteindelijk in de 
ontstekingsbevorderende prostaglandinen (van de tweede serie) wordt omgezet. Het geven van GLA omzeilt deze 
blokkade. Omega-3-vetzuren (uit vette vis en lijnzaad) zijn de grondstoffen van ontstekingsremmende 
prostaglandinen (van de derde serie). 
Essentiële vetzuren (zoals linolzuur in zonnebloemolie) zijn zeer gevoelig voor oxidatie, en worden tijdens bakken en 
braden meestal omgezet in toxische verbindingen. Veel mensen zijn dan ook deficiënt aan essentiële vetzuren. Door 
de (relatieve) overmaat aan linolzuur en de teruggang in de (vette) visconsumptie is de verhouding tussen omega-3 
en omega-6 vetzuren in de voeding sterk onder druk komen te staan. De optimale verhouding omega-6 : omega-3 
is 4:1, in het westerse voedingspatroon is die verhouding vaak 20:1. 
Prim-Omega biedt een uitgekiende combinatie van een hooggeconcentreerd (65% omega-3-vetzuren) 
visoliepreparaat, gecombineerd met concentraten uit de twee rijkste plantaardige GLA-bronnen (omega-6): de 
teunisbloem en de borage (bernagie). 
De omega-3 vetzuren werken bloeddrukverlagend en verlagen eveneens de stollingsneiging van de bloedplaatjes. 
Hiervoor biedt Prim-Omega een uitstekende combinatie van werkstoffen, die tot nu toe nog te weinig hiervoor 
toegepast worden. 
Nieuwe onderzoeksgegevens en klinische studies tonen aan dat een tekort aan meervoudige onverzadigde 
vetzuren nadelige gevolgen heeft voor haast alle membraanstructuren (dus ook voor de maag-darmkanaal-cellen, 
de huid, enz.). 
Het is derhalve dan ook niet verwonderlijk dat bij bijvoorbeeld psoriasis, een combinatie van Santioxan en Prim-
Omega in een verbazingwekkend korte tijd bij meer dan 80% van de betrokken patiënten een drastische afname 
van de symptomen bewerkstelligt. 
Ook na een vastenkuur, bij neurodermitis, acné en aanverwante aandoeningen, die het gevolg van een 
systematische onevenwichtigheid kunnen zijn, toonde Prim-Omega (veelal in combinatie met Santioxan en/of Multi 
Vital-Forte) een positieve werking. 
 
CONTRACONTRACONTRACONTRA----INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 

Bevat per 4 softgelatine capsulesBevat per 4 softgelatine capsulesBevat per 4 softgelatine capsulesBevat per 4 softgelatine capsules
Teunisbloemolie (omega-6) 1796 mg
Visolie (omega-3, 60%) 1260 mg
Borage-olie (omega-6) 812 mg
Natuurlijke vitamine E (D-alfatocoferol, 88 IE) 60 mg
De oliën bevatten:
- EPA (omega-3) 384 mg
- DHA (omega-3) 244 mg
- GLA (omega-6) 320 mg



In de aangegeven dosering zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend. 
 
BIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGEN 
Voor zover bekend veroorzaakt dit middel in de aangegeven dosering geen bijwerkingen. 
 
INTERACTIESINTERACTIESINTERACTIESINTERACTIES 
Eventuele interacties kunt u opzoeken in onze interactiedatabase. 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 maal 2 capsules tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 
SYNERGISMESYNERGISMESYNERGISMESYNERGISME 
Omdat de gebruikte olieën (sterk) meervoudig onverzadigd zijn, zijn ze nogal gevoelig voor oxidatie. Prim-Omega is 
daarom verrijkt met extra (natuurlijke) vitamine E om oxidatie van de vetzuren tegen te gaan. Desondanks is het 
zinvol om extra aan te vullen met vetoplosbare antioxidanten, zoals vitamine E. Tevens wordt aangeraden de 
hoeveelheid verzadigde vetzuren en trans-vetzuren in de voeding te beperken. Om een optimale voorziening van 
synergistische nutriënten te waarborgen, raden wij daarnaast een basissuppletie van Multi Vital-Forte en vitamine C 
aan. 
 
VERWANTE PRODUCTENVERWANTE PRODUCTENVERWANTE PRODUCTENVERWANTE PRODUCTEN 
GLA Forte drinkolie, Omega-3 drinkolie, Omega-3 capsules, EPA Forte, DHA Forte. 
 
ARTIKELNUMMER EN INHOUDARTIKELNUMMER EN INHOUDARTIKELNUMMER EN INHOUDARTIKELNUMMER EN INHOUD 
0846 (kunststof flacon à 200 capsules) 
 
Deze informantie is uitsluitend bestemd voor (para)medici.


