
Omega 3, 6 & 9 Balans
nr. 627

voedingssupplement

inhoud 96 softgel capsules, 164 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
Omega 3, 6 & 9 Balans is rijk aan Omega-3-vetzuren en 
het bevat daarnaast Omega-6 en 9-vetzuren. 
Alfa-linoleenzuur en Linolzuur zijn goed voor een 
verantwoord cholesterolgehalte. Dit gunstige effect wordt 
verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g ALA en 10 g LA. 
Eicosapentaeenzuur en Docosahexaeenzuur in 
Omega-3-vetzuren ondersteunen het hart. Dit gunstige 
effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg 
EPA en DHA. Docosahexaeenzuur is goed voor het 
gezichtsvermogen en de hersenfunctie. Deze gunstige 
effecten worden verkregen bij een dagelijkse inname van 
250 mg DHA.

Ingrediënten
Visolie, lijnzaadolie, softgel capsulehuls (gelatine, 
glycerine, water), teunisbloemolie en vitamine E.

Werkstoffen per dagdosering %ADH/RI** 
van 2 softgel capsules
Visolie* 1.000 mg

Totaal Omega 3 340 mg
tenminste 34%
EPA (eicosapentaeenzuur) 180 mg
tenminste 18%
DHA (docosahexaeenzuur) 120 mg
tenminste 12%

Lijnzaadolie (Linum usitatissimum) 800 mg
ALA (alfa-linoleenzuur) 400 mg
tenminste 50%
OA (oliezuur) 112 mg
tenminste 14%
LA (linolzuur) 104 mg
tenminste 13%

Teunisbloemolie (Oenothera biennis oleum) 600 mg
LA (linolzuur) 420 mg
tenminste 70%
GLA (gamma-linoleenzuur) 60 mg
tenminste 10%
OA (oliezuur) 36 mg
tenminste 6%

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) (200%**) 24 mg
** %ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

* =  Alles bij elkaar geteld bevat Omega 3, 6 & 9 Balans per softgel 
capsule de volgende vitale vetzuren: 
 
Omega 3 - 370 mg 
Omega 6 - 292 mg 
Omega 9 - 74 mg

Dosering en gebruik
Dagelijks 2 softgel capsules met voldoende water bij 
de maaltijd innemen.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Nuttig gebruiksadvies: Neem de softgel capsules bij 
voorkeur in bij een (hoofd)maaltijd waarin ook vet 
vertegenwoordigd is. Dit bevordert de opname en 
verwerking van de vitale vetzuren!

Waarschuwing
Raadpleeg bij combinatiegebruik met medicijnen 
altijd uw huisarts.
Omega 3, 6 & 9 Balans alleen gebruiken na overleg 
met arts indien men bloedverdunners gebruikt.

Allergie-informatie
Bevat vis (visolie).

Omega 3, 6 & 9 Balans is een voedingssupplement en 
valt in de categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: België.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed 
gesloten op kamertemperatuur en altijd buiten het 
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed 
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum 
van dit preparaat staat vermeld op het doosje. 

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 801,11
kJoule 3348,67
Vetten 77,68 g
verzadigde vetzuren 30 g

Koolhydraten 8,079 g
suikers 0 g

Eiwitten 17,4 g
Zout 0 g

Voor meer informatie: 
www.omega369balans.nl



Voor meer informatie: 
www.omega369balans.nl

Omega 3, 6 & 9 Balans is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl 
Voor meer informatie: www.omega369balans.nl

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst 
herzien in  juli 2015 door Bloem Health Products B.V.


