
En livskraftig och näringsrik helhet med svarta vinbär, 
havtorn och fiskolja. Arctic Oils består av fettsyror, deras 
förstadier samt av rosenrot och rosmarin som stärker effekten. 
Du får alla essentiella fettsyror och antioxidanter i ett 
balanserat förhållande.

Vi behöver fett

Vår hjärna består till 60 %. Vi har cirka 10    celler. Deras ytor 
är gjorda av fett. Varje sekund skapas över 5 000 000 nya röda 
blodkroppar. Kroppen har en fettsyracykel som behöver flera 
olika fettsyror, deras förstadier och andra näringsämnen.
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Fröolja från 
svarta vinbär

Kosttillskott / 100 stk / 75 g 

Fiskolja och fröolja från bärt   

Ingredienser: 

Fiskoljekoncentrat, gelatin (kapselskalet), 
fuktighetsbevarande medel (glycerol), fröolja 
från svartvinbär, fröolja från havtorn, stabili-
seringsmedel (kiseldioxid), rosmarinextrakt, 
rosenrotextrakt, naturlig citronarom, 
färgämne (sockerkulör).

Den rekommenderade dagliga dosen för inte 
överskridas. Kosttillskott bör inte användas 
som ett alternativ till en varierad och balan-
serad kost eller sunda levnadsvanor. Produkten 
skall förvaras utom räckhåll för små barn. 
Förvaras svalt.

OMEGA-3  

Etikettinformation / SE / 2021

Eikosapentaensyra (EPA)
Docosahexaensyra (DHA)
Alfa-linolensyra (ALA)
Eikosatetraensyra (ETA)
Stearidonisk syra (SDA)

Fröolja från 
havtorn

Rosmarin
och rosenrot

OMEGA-6

Linolsyra (LA)
Gammalinolensyra (GLA)

OMEGA-9

Fiskolja

Oljesyra (OA)

Arctic oils fettsyror

824 mg

Rekommenderad daglig dos

2 kapslar innehåller:  

100 mg

50 mg

264 mg

178 mg

Fiskolja

  Omega-3 -fettsyror  

   Eikosapentaensyra

    (EPA)

   Docosahexaensyra

    (DHA)

Fröolja från svartvinbär 

Fröolja från havtorn

    

      

Ursprungsland: Norge
Fiskoljans ursprungsland: Sydamerika

546 mg

Vital 
and Natural 

nutrients

Kauppakulma, 49400 Fredrikshamn, FINLAND, 
Tel. +358 (0)5 229 6777, www.arcticnutrition.com

Tillverkad för:  Arctic Nutrition

AKTIV
OCH FRISK VARDAG

Mjuka fetter i enkel form.

Arctic Oils fick den prestigefyllda, 
internationella certifieringen Friend Of The Sea

Certifieringen garanterar att vi för vår del tar hand om att 
bevara havens ekosystemoch att ursprunget för de fiskoljor 
vi använder finns i ansvarsfullt fiskade fiskbestånd.

ARCTIC OILS

Fiskolja och fröolja från bär

ARCTIC OILS
OMEGA-3 / OMEGA-6 / OMEGA-9
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DIREKT FRÅN NATUREN
Vi använder naturens egna 
råvaror som bär och frukter.

ENDAST DE VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast 

råvarornas mest näringsrika ämnen.

TOPPTEKNOLOGI
Vi skyddar råvarorna under produktionen för att 
bibehålla livskraften för känsliga näringsämnen. 

KVALITETSGARANTI
Vi tillverkar våra produkter i enlighet med 

internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder.

Arctics kvalitetsgaranti


