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Trias Omega 
                         

Trias omega is een veganistische olie blend gemaakt van koudgeperste plantaardige oliën zoals lijnzaad-, 

pompoenpit-, olijf-, tarwekiem- en teunisbloemolie. Trias omega is rijk aan de vetzuren omega 3, 6 en 9. 

Omega 3 en 6 zijn essentieel wat betekent dat mensen deze vetzuren niet zelf aan kunnen maken. 

Essentiele vetzuren zijn betrokken bij diverse belangrijke functies in het lichaam.  

 

Lijnzaadolie bevat bijvoorbeeld het belangrijke vetzuur ALA (alfalinoleenzuur) wat een normaal 

cholesterolgehalte, het hart en de bloedvaten ondersteunt.  

Lijnzaadolie kan in het lichaam nog omgezet worden in het vetzuur EPA.  

Olijfolie is rijk aan omega 9  vetzuur oliezuur, wat een normaal cholesterolgehalte ondersteunt. Rond de 

Middellandse zee wordt zeer veel olijfolie geconsumeerd en het Mediterrane dieet staat bekend als een 

van de gezondste diëten ter wereld.  

Pompoenpitolie is vooral rijk aan omega 6 en omega 9.  

Tarwekiemolie bevat van nature vitamine E en is een belangrijke anti-oxidant. D-alpha tocoferol 

(natuurlijke vitamine E olie) zorgt voor een betere houdbaarheid van deze olieblend en ondersteunt de 

vetzuren in het lichaam.  

Teunisbloemolie is vooral rijk aan het vetzuur gammalinoleenzuur, een zogenaamd omega 6 vetzuur.  

 

Een te hoge consumptie van transvetzuren, verzadigde vetten, linolzuur (bijv. zonnebloemolie), suiker, 

alcohol heeft een ongunstig effect op omega 3 en 6 en 9 in de vorm van EPA, DHA en GLA in het lichaam.   

 

Productcategorie: voedingssupplementen 

Vetzuren 

Inhoud: 200 ml en 500 ml 

 

Ingrediënten 

Lijnzaadolie, Pompoenpitolie, Olijfolie, Tarwekiemolie, Teunisbloemolie, Vitamine E (d-alpha tocopherol) 

olie, antioxidant: Rozemarijn extract. Dit product kan sporen van gluten bevatten(tarwekiemolie). 

 

 

Samenstelling 

Voedingswaarde per  200ml      15 ml    RI 

Energie in kcal  1640 123  

Vet  187g     

• verzadigd  20g 1,5g  

• onverzadigd 53g    4,5g  

• meervoudig. onverzadigd  107g 8g  
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Eiwitten 0g 0g  

Koolhydraten  0g 0g  

Voedingsvezels  0g 0g  

Vitamine E (d-alpha tocopherol) 253mg 19mg 158% 

Octacosanol 800mcg   60mcg  

Omega 3 (d-alpha-linoleenzuur)  52,0g 3,9g  

Omega 6 (linolzuur)  54,7g  4,1g  

Omega 9 (oleïnezuur) 53,3g 4,0g  

Gamma-linoleenzuur  (GLA) 800mg 60mg  

 

 

Gebruiksaanwijzing: 

Volwassenen: 1 á 2 eetlepels per dag bij de maaltijd innemen. 1 eetlepel bevat 15 ml. 

Kinderen: de helft van de volwassen dosering. 

De aanbevolen dosering niet overschrijden. Tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft. 

Trias omega is geschikt voor koud gebruik. U kunt de olie mengen met bijvoorbeeld yoghurt of 

vruchtensap. Het is niet geschikt om te verhitten (bakken, wokken of frituren).  

 

Bewaaradviezen 

Na opening is de olie tot maximaal 8 weken houdbaar, mits goed afgesloten en in de koelkast bewaard. 

Droog, koel, donker en buiten bereik van kinderen bewaren. Schudden voor gebruik. Eventuele 

vlokvorming, bezinksel en verkleuring zijn mogelijk. Dit is een onschadelijk natuurlijk verschijnsel. 

 

Waarschuwingen 

Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of 

medicijngebruik. 

 

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.  

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding. 

 

 

200 ml  

Z-index: 15184382 

Productcode: VP0547 

Barcode: 8716378001151 

 

500 ml  

Z-index: 14721686 

Productcode: VP0548 

Barcode: 8716378005487 
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