
Eskimo 3-6-9 210ml
Positief voor huid, lichaam en geest

Productbeschrijving

Eskimo 3-6-9 is een mengsel (in de juiste verhoudingen) van omega 3-, 6- en 9-vetzuren. De verhouding
tussen de verschillende vetzuren is van groot belang voor de gezondheid. In de hedendaagse
voedingspatronen wordt deze verhouding meestal niet gerespecteerd. Eskimo 3-6-9 zal de verhouding
tussen de verschillende soorten vetzuren optimaliseren. 

Ingrediënten

VOEDINGSINFORMATIE PER 5 ml:

Energie 187.5kJ (45 kcal)

Eiwitten 0g

Koolhydraten 0g

Vetten 4.95 g

Vit. D 1.7µg 33%*

Vit. E 14mg 140%*

Omega-3-vetzuren waarvan: 1.2g

° Eicosapentaeenzuur (EPA)410mg

° Docosahexaeenzuur (DHA) 280mg

° Alfalinoleenzuur 230mg

Omega-6-vetzuren 510mg

waarvan:

° Linolzuur 500mg

Omega-9-vetzuren

waarvan:

° Oliezuur 1.4g

INGREDIENTEN

natuurlijke raapzaadolie, natuurlijke visolie, gemengde natuurlijke

tocoferolen, cholecalciferol, smaakstoffen: natuurlijke aroma's,

antioxidanten: lecithine en ascorbylpalmitaat

*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)
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De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.

mailto:info@metagenics.eu
http://www.metagenics.eu


Verpakking

210 milliliter

Gebruik

5 ml (1 koffielepel) per dag of zoals aanbevolen

Voorzorg

Niet te gebruiken bij: geen gevallen gekend.
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