DHA Forte
Orthomoleculaire therapie
SAMENSTELLING
SAMENSTELLING:
Bevat per capsule
Visolie (min. 20% EPA, min. 50% DHA) 500 mg
- waarvan DHA min.
225 mg
- waarvan EPA min.
90 mg
Hulpstoffen: natuurlijke gemengde tocoferolen, visgelatine.
Gegarandeerd vrij van: GMO, maïs, gist, gluten, lactose, toegevoegde saccharose, conserveermiddelen,
synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.

BESCHRIJVING
Bonusan DHA Forte is een hooggedoseerd visolieproduct dat belangrijke bouwstenen voor de hersenen levert.
Daarnaast draagt het effectief bij aan het behoud van scherp zicht. Vanwege de hoge dosering is Bonusan DHA
Forte zowel goed werkzaam als voordelig. De zeer strenge kwaliteitscontroles zijn een garantie voor de hoge
kwaliteit, goede opneembaarheid en zuiverheid van de gebruikte visolie. De visolie is arm aan zware metalen en
andere vervuilers en past in ieder gezond dieet.
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Ondersteunt de hersenfunctie
Voor behoud van scherp zicht
Hooggedoseerd, effectief en voordelig
Gezuiverde visolie, arm aan zware metalen en andere vervuilers

Bonusan DHA Forte, goed voor de hersenen
GEBRUIK
Onderhoudsdosering: dagelijks 1 tot 2 capsules (300-500 mg EPA + DHA) tijdens of vlak na de maaltijd innemen. Zo
nodig kan de dosering worden opgehoogd tot enkele grammen DHA per dag. Het duurt in het algemeen 1 tot 4
maanden voordat het effect van omega-3-vetzuren merkbaar is. Bij slikproblemen mag de capsule geopend
worden.
WAARSCHUWING
Bij gebruik van hoge doses 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 capsules DHA Forte of meer) is er een verhoogd risico op interne bloedingen.
SYNERGISME
Vanwege de sterke onverzadigdheid van omega-3-vetzuren wordt gelijktijdig gebruik van Vitamine E-400 complex
(minimaal 400 IE per dag) sterk aangeraden. De natuurlijke gemengde tocoferolen die in de Bonusan omega-3producten aanwezig zijn, zijn 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.
VERWANTE PRODUCTEN
Omega-3 drinkolie, Omega-3 capsules, EPA Forte, Prim-Omega.
ARTIKELNUMMER EN INHOUD
0855 (kunststof flacon à 90 capsules)
0835 (kunststof flacon à 200 capsules)

