
 

  
 
Omega-3 Algenolie Capsules met vitamine D Product Informatie 
 
Voedingssupplement 
Omega-3 algenolie capsules met vitamine D 
Artikelnummer: AB-68 
EAN:  8719992626410 
 
Commerciële productnaam 
Omega-3 Algenolie met vitamine D 
 
Omega-3 Algenolie 
Algenolie capsules met vitamine D en 250 mg Omega-3 DHA 
vetzuren. Vrij van oprispingen of nasmaak. Een zak bevat 90 
capsules, goed voor 90 dagelijkse doseringen.  
Kleine ovale transparante capsule met een heldere gele olie. 
Capsule op ware grootte:  
 

 
 
 
 
 
 
Schaal is centimeters (cm). 

 
Ingrediënten 
Schizochytrium sp. algenolie, glycerol, gemodificeerd 
maiszetmeel, carrageen, zonnebloemolie rijk aan oliezuur, 
vitamine D, rozemarijnextract, antioxidant (tocoferolen, 
ascorbylpalmitaat), zuurteregelaar (dinatriumfosfaat). 
 
Allergeen informatie 
Bevat geen allergenen, geen gluten, gist, lactose, suiker, 
kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen of 
conserveermiddelen. Vrij van genetische modificaties. 
 
Waarom Omega-3 Algenolie 
 100% Vegan-gecertificeerd. Capsuleomhulsel gemaakt 

met oa. zeewier. 
 Kleine capsule, gemakkelijk te slikken.  
 Vrij van oprispingen met vislucht. Gegarandeerd geen 

oprispingen of vis(na)smaak.  
 100% Plastic-vrije verpakking, gemaakt van 

composteerbare biofolie – mag in de GFT bak. 
 Ook geschikt voor zwangere en borstvoeding gevende 

vrouwen. 
 
Samenstelling   Per capsule      RI*  
Algenolie      500 mg 
   waarvan Omega-3 DHA    250 mg 
Vitamine D      20 mcg (800 I.E.)    400 %** 
  
* RI = Referentie-inname.    
** Niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.   
DHA1 draagt bij tot de instandhouding van de normale 
hersenfunctie en het normaal gezichtsvermogen. 
1 Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 
250 mg DHA. 
 
 
 
 
 
 

 
Aanbevolen gebruik per dag 
1 capsule. Inname tijdens of na de maaltijd. Ook geschikt 
voor zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.  
 
Verpakking 
Gecertificeerd composteerbare en hersluitbare zak met 90 
capsules. Afmeting: (LxBxH)) 10 x 4 x 13 cm. Gewicht zak: 65 
gram. 
Omdoos met 30 zakjes. Afmeting: (LxBxH) 22 x 22 x 16 cm. 
 
Houdbaarheid 
Minimaal 18 maanden houdbaar. 

 
Over de algenolie. 
Algen zijn mini-plantjes die in water zelf Omega-3 vetzuren 
kunnen maken. Algen geven deze in de natuur door aan 
‘vette’ vissen zoals haring en sardien, als ze gegeten 
worden. Hierdoor heeft algenolie de kracht van visolie. 
Omdat we algenolie capsules maken van gekweekte algen 
in een gecontroleerde omgeving, weten we ook zeker dat er 
geen verontreinigingen uit de oceaan in kunnen zitten.  
 
Producent 
Arctic Blue Omega BV 
Prinses Irenelaan 200 
3554 HH Utrecht 
www.arctic-blue.com 
info@arctic-blue.com 
030-2447097 
 
Over Arctic Blue 
De Omega-3 specialist met principes. Arctic Blue opgericht 
door Wageningse ingenieur Ludo van de Wiel, na zijn 
zoektocht naar visolie met de volgende eigenschappen: 
zuiver, vers, perfecte smaak en duurzaam. Producten komen 
louter uit het Noordpoolgebied en zijn altijd van wilde vis. 
Geavanceerde technieken zorgen voor schone olie met zeer 
lage oxidatie-waarden en dus perfecte smaak zonder 
oprispingen. Omega-3 beschikbaar als vloeibare olie of als 
capsule, met of zonder vitamine D. Ook beschikbaar in 
plantaardige vorm als algenolie. 
 

 

 


