
 

PrimPrimPrimPrim----Omega grootverpakkingOmega grootverpakkingOmega grootverpakkingOmega grootverpakking 

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. 
 
BESCHRIJVINGBESCHRIJVINGBESCHRIJVINGBESCHRIJVING 
Prim-Omega voorziet in de behoefte aan essentiële vetzuren; vetzuren die het lichaam niet kan maken en dus uit 
voeding moet halen. Prim-omega biedt een uitgekiende combinatie van een hooggeconcentreerd 
visoliepreparaat (65% EPA en DHA) en een GLA-concentraat uit twee rijke plantaardige GLA-bronnen: de 
teunisbloem en de borage (bernagie). Essentiële vetzuren in een juiste balans zijn van groot belang voor de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Als bestanddeel van fosfolipiden in de celmembraan ondersteunen zij de 
structuur en functie van alle lichaamscellen. Zij ondersteunen het transport van stoffen langs de celmembraan en zijn 
betrokken bij de zenuwgeleiding. Deze vetzuren worden ook gebruikt voor de aanmaak van eicosanoïden; lokale 
signaalstoffen die onder meer het afweersysteem bevorderen. Daarnaast zijn deze vetzuren goed voor hart en 
bloedvaten (o.a. voor de bloeddruk), evenals voor een goede geestelijke balans. 
 
Belangri jkste kenmerken PrimBelangri jkste kenmerken PrimBelangri jkste kenmerken PrimBelangri jkste kenmerken Prim----Omega: Omega: Omega: Omega:  

● Bevat 384 mg EPA, 244 mg DHA en 320 mg GLA per capsule  
● GLA afkomstig uit zowel teunisbloemolie als borageolie  
● Met een significante hoeveelheid natuurlijke vitamine E om peroxidatie in de capsules tegen te gaan  
● Met borageolie die gegarandeerd vrij is van toxische pyrolizidine alkaloïden  
● Met gezuiverde visolie die arm is aan zware metalen, dioxines en andere contaminanten  
● Met visolie afkomstig van vissen uit de ansjovis- en sardinefamilie. Er worden geen bedreigde vissoorten 

gebruikt  
● De visvetzuren in dit product zijn aanwezig in de natuurlijke triglyceridenvorm en niet in de vorm van 

vetzuuresters  
● De capsules kunnen buiten de koelkast bewaard worden 

 
GEBRUIKGEBRUIKGEBRUIKGEBRUIK 
Dagelijks 2 maal 2 capsules tijdens of vlak na de maaltijd innemen. Bij slikproblemen mag de capsule geopend 
worden. 
 
WAARSCHUWINGWAARSCHUWINGWAARSCHUWINGWAARSCHUWING 
Bij gebruik van hoge dosis visolie (meer dan 5 gram EPA + DHA per dag) bestaat het risico op diarree. 
Voorzichtigheid is geboden bij gebruikers van bloedverdunnende medicatie. Bij doseringen van meer dan 3 gram 
EPA + DHA per dag (10 Omega-3 capsules of meer) is er een verhoogd risico op interne bloedingen. 
 
SYNERGISMESYNERGISMESYNERGISMESYNERGISME 
Vanwege de sterke onverzadigdheid van omega-3- en omega-6-vetzuren wordt gelijktijdig gebruik van Vitamine E-
400 complex (minimaal 400 IE per dag) sterk aangeraden. In de Bonusan omega-3-producten zijn weliswaar ook 
natuurlijke gemengde tocoferolen aanwezig, genoeg om in het product de oxidatie tegen te houden. Maar 
vetzuuroxidatie kan ook in het lichaam plaatsvinden en dan is bescherming door gelijktijdig gebruik van extra 
vitamine E sterk aan te raden. 
 

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



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) 
 


