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FAQSOMEGA+

Wat zijn de voordelen van Vitamine D?
•  Vitamine D draagt bij aan het behoud van gezonde botten. 

•  Vitamine D draagt bij aan het in stand houden van de 

normale spierfunctie. 

• Vitamine D draagt bij aan normale bloedcalciumspiegels. 

• Vitamine D draagt bij aan de normale werking van het  

   immuunsysteem. 

• Vitamine D speelt een rol in het proces van celdeling.

Wat zijn EPA- en DHA-vetzuren en waarom zijn 
ze belangrijk?

Omega 3-vetzuren zijn vetzuren met een lange keten 

die vooral worden aangetroffen in vissen in zeer 

koude klimaten. Deze vissen vereisen onverzadigde 

lange-keten vetten met bijzonder lage vriespunten om 

ervoor te zorgen dat de vetten niet stollen tijdens het 

zwemmen in watertemperaturen tegen het vriespunt 

aan. Twee soorten omega 3-vetzuren die in vis worden 

gevonden, zijn eicosapentaeenzuur (EPA) en docosa-

hexaeenzuur (DHA).  

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten in Omega+?
Omega 3-vetzuren rijk aan EPA en DHA van Noorse 

kabeljauw en Vitamine D.

Hoeveel IU’s van vitamine D zitten er in Omega +?
Er zit 5mcg in het product wat overeenkomt met 200 IU’s.

Zijn er mogelijke allergenen in de Omega+? 
Omega+ bevat visolie (kabeljauw).

Waar komt de visolie vandaan?
Noorse kabeljauw.

Bevat het product Omega+ Nrf2-ingrediënten?
Nee, het bevat geen Nrf2-ingrediënten.

Is Omega+ moleculair gedistilleerd?
Ja, Omega+ is moleculair gedistilleerd.

OMEGA+

Wat is LifeVantage Omega+?
Omega+ bevat 100% traceerbare en duurzame visolie 

van farmaceutische kwaliteit van Noorse kabeljauw. Dit 

visoliesupplement is verkrijgbaar in gemakkelijk in te 

nemen softgels met een hoog gehalte aan EPA en DHA 

omega-3 vetzuren en vitamine D.

Kan ik Omega+ nemen met andere supplementen?
We raden je aan om je arts te raadplegen als je je 

zorgen maakt.

Hoeveel porties zitten er in de Omega+ per fles?
Er zijn 30 porties per f les.

Wat is de aanbevolen hoeveelheid voor Omega+?
Aanbevolen hoeveelheid is 3 softgels per dag.

Kan ik Omega+ aan kinderen geven?
Raadpleeg voorafgaand aan gebruik je arts.

Kan ik Omega+ nemen als ik zwanger ben of 
borstvoeding geef?

Raadpleeg voorafgaand aan gebruik je arts.

Krijg ik een visachtige nasmaak of ga ik overmatig 
boeren met Omega+?

Nee, je zult geen nare nasmaak ervaren. Er is citroen- en 

limoenolie toegevoegd aan de softgels om een even-

tuele visachtige nasmaak verder te verbergen.

Wat zijn de voordelen voor het nemen van 
Omega+?

LifeVantage Omega+ bevat DHA- en EPA-omega 

3-vetzuren ter ondersteuning van de cardiovasculaire 

gezondheid en cognitieve gezondheid. Het bevat ook 

vitamine D, ter ondersteuning van de gezondheid van de 

huid en het immuunsysteem.


