
Μικρό Αλλά Ισχυρό
για υγιή καρδιά, εγκέφαλο, αρθρώσεις και όραση

• Πλούσιο σε EPA/DHA Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα

• Ταχεία Απορρόφηση χωρίς «ψαρίλα»

• Από διατηρήσιμη και ανανεώσιμη πηγή

 www.udoschoicekrill.com

Καθαρά Ωμέγα-3 Λιπαρά  
από Krill 
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Πληροφορίες Προϊόντος 
για την ημερήσια συνιστώμενη δοσολογία:

1 κάψουλα    2 κάψουλες

Krill Oil 500 mg 1000 mg
Που παρέχει:
Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 110 mg 220 mg
    από τα οποία:
    EPA (εικοσαπεντανοϊκό οξύ) 60 mg 120 mg
    DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ) 28 mg 56 mg
Φωσφολιπίδια 200 mg 400 mg
Ασταξανθίνη 40 μg 80 μg

Συστατικά: Krill Oil (Euphausia 
superba), κάψουλα softgel (ζελατίνη, 
γλυκερίνη, σορβιτόλη, νερό)

Χωρίς ζάχαρη, συνθετικά γλυκαντικά, 
χρωστικές, αρώματα ή συντηρητικά. 
Καθαρό από γαλακτοκομικά, μαγιά, 
άμυλο και γλουτένη.

∆οσολογία: 1-2 κάψουλες τη μέρα 
ως ισχυρό συμπλήρωμα EPA/DHA 
Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

❤ Τα EPA και DHA υποστηρίζουν τη 
φυσιολογική καρδιακή λειτουργία. 
Η ευεργετική δράση επιτυγχάνεται με 
ημερήσια λήψη 250 mg EPA +DHA.
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Ποιος είναι ο Udo Erasmus;
Ο Udo Erasmus είναι μια παγκόσμια 

αναγνωρισμένη αυθεντία στα Θεμελι-
ώδη Λιπαρά Οξέα (EFAs) και τα υγιεινά 
έλαια. Είναι συγγραφέας της Βίβλου για 
τα Λιπαρά «Fats that kill, Fats that heal» 
κι έχει δημιουργήσει τη σειρά προϊόντων 
Udo’s Choice που περιλαμβάνει το Udo’s 

Oil 3.6.9 Blend, Προβιοτικά, Ένζυμα και Πράσινα. Τα προϊόντα 
Udo’s είναι πολυβραβευμένα, αναγνωρισμένα και περιζήτητα 
στην παγκόσμια αγορά. Επισκεφτείτε: www.udoserasmus.com

Krill Oil & Φυτικά Ω-Λιπαρά
Ουσιαστικά τα Φυτικά Ω-λιπαρά είναι το θεμέλιο των ανα-

γκαίων για τη ζωή λιπαρών, ενώ τα ζωικά-θαλάσσια είναι το 
συμπλήρωμα.

Το Udo’s Oil 3.6.9 Blend 
είναι ένα μείγμα από 100% 
φυτικά Ω-3 & Ω-6 σε αναλο-
γία 2:1, από έλαια λιναριού, 
ηλίανθου, σουσαμιού, νυχτο-
λούλουδου, ρυζιού, βρώμης, 
καρύδας, πλούσιο σε φυτοστε-
ρόλες και τοκοφερόλες. Είναι 
εξαιρετικής ποιότητας, πι-
στοποιημένα βιολογικά και 
ανεπεξέργαστα. Αποτελούν 
την καλύτερη πρόταση στα 
φυτικά Ω-λιπαρά, είναι ασφα-
λή για μακροχρόνια λήψη και 
δημιουργημένα από τον Udo Erasmus. www.oilthemachine.com 

Το O-KRILL 3™ συμπληρώνει ιδανικά το Udo’s Oil 3.6.9!

Αποκλειστική Διανομή για Ελλάδα και Κύπρο
Τ: 2310 449 441, F: 2310 449 355

Eισάγεται από τον Καναδά

www.florahealth.comwww.medmelon.gr

Οι πληροφορίες αυτού του έντυπου δεν υποκαθιστούν ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση. 
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. 

Οι αναγραφόμενες ιδιότητες αναφέρονται στα συστατικά τoυ προϊόντος και βασίζονται 
σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες.

Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας.
©2015. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στη Medmelon και τη Flora

Γιατί τα Ωμέγα-3 θαλασσινής προέλευσης 
(EPA/DHA) στο O-KRILL 3™ είναι καλά για μένα;

  καλό για την καρδιά σου
• συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς1

• βοηθά στη διατήρηση υγιούς πίεσης του αίματος2

• υποστηρίζει υγιή επίπεδα τριγλυκεριδίων του αίματος3

• προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα4

• διατηρεί υγιείς τις αρτηρίες5

  καλό για τον εγκέφαλό σου
• το DHA συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής 
 εγκεφαλικής λειτουργίας και στην υγιή ανάπτυξη 
 του εγκεφάλου6

• το EPA έχει θετική επίδραση στη συμπεριφορά 
 και τη διάθεση 

• η συμπλήρωση με DHA μπορεί να μειώσει 
 το καθημερινό στρες

  καλό για τις αρθρώσεις σου
• βοηθά στη διατήρηση υγιών αρθρώσεων7

  καλό για την όρασή σου
• το DHA συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής 
 όρασης8

• τα Ω3 λιπαρά οξέα μειώνουν την οξείδωση 
 του αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού και διατηρούν 
 την υγρασία στα μάτια

Με οικολογική συνείδηση
4 Οικολογική αειφόρος αλιεία με τη συνεργασία του WWF 

Νορβηγίας, την πιστοποίηση του MSC και τον έλεγχο 
του CCAMLR για αυστηρή ετήσια ποσόστωση

4 100% ιχνηλασιμότητα με αναγραφόμενο γεωγραφικό 
μήκος/πλάτος αλίευσης, επί της συσκευασίας

4 Από πηγή που βρίσκεται χαμηλά στην τροφική αλυσίδα 
4 Παρασκευάζεται εν πλω άμεσα στον τόπο συγκομιδής
4 Χωρίς διοξίνες, PCBs, βαρέα μέταλλα
4 Χωρίς σκληρή χημική επεξεργασία

MML-C-1583

www.msc.org

Eco-approved

Προϊόν οικολογικής αλιείας σε συνεργασία με το WWF Νορβηγίας, το 
MSC (Marine Stewardship Council) και το CCAMLR (Commission for the 
Conservation of Antarctic Marine Living Resources).

CCAMLR
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Ιδανική Ημερήσια Πρόσληψη Λιπαρών

Θεμελιώδη Λιπαρά (95%)
Udo’s Oil 3.6.9 Blend

Συμπληρώματα Λιπαρών (5%)
Udo’s O-KRILL 3™



Krill Oil vs Ιχθυελαίων
Μεγαλύτερη απορρόφηση και αφομοίωση
45% περισσότερο από τα ιχθυέλαια, λόγω των φωσφολιπι-

δίων που δεσμεύουν τα Ω-λιπαρά (EPA/DHA) και απορροφώ-
νται πολύ γρήγορα. Αντίθετα, τα λιπαρά στα ιχθυέλαια είναι 
σε μορφή τριγλυκεριδίων και απορροφώνται πολύ πιο αργά.

Το πλεονέκτημα της ασταξανθίνης και της χολίνης
Η φυσικά ευρισκόμενη ασταξανθίνη στο O-KRILL 3™ είναι 

ισχυρό αντιοξειδωτικό, υποστηρίζει το καρδιαγγειακό και δίνει 
το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Η χολίνη είναι σημαντικό 
θρεπτικό στοιχείο ενώ η έλλειψή της οδηγεί σε σοβαρά προ-
βλήματα υγείας. Και τα δύο δεν υπάρχουν στα ιχθυέλαια.

Χωρίς «ψαρίλα» και δυσάρεστα ρεψίματα
Το O-KRILL 3™ δεν προκαλεί ρεψίματα που μυρίζουν ψα-

ρίλα όπως τα ιχθυέλαια. Λόγω της ταχείας απορρόφησης των 
Ω-λιπαρών με τη μορφή των φωσφολιπιδίων, οι κάψουλες δεν 
αφήνουν επίγευση ή οσμή ψαριού. 

Είναι αποτελεσματικό σε μικρή ποσότητα
Η μικρή κόκκινη κάψουλα του O-KRILL 3™ κλείνει μέσα της 

όλη τη δύναμη των αναγκαίων Ω-λιπαρών λόγω των μοναδι-
κών χαρακτηριστικών του. Αντίθετα, οι κάψουλες των ιχθυε-
λαίων είναι πολύ μεγαλύτερες και χρειάζονται περισσότερες 
για να ισχυριστούν όμοια αποτελέσματα.

Η ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΩΣΤΟΥΣ 
ΛΟΓΟΥΣ

Omega 3
Omega 3

Choline
Astaxanthin

Mighty

Το O-KRILL 3™συμβάλλει θετικά:
• στην υγεία της καρδιάς και των αρτηριών 
• στα φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων και πίεσης
• στην καλή εγκεφαλική λειτουργία
• στη διατήρηση υγιών αρθρώσεων
• στην ενίσχυση της όρασης
• στην καλή ποιότητα της επιδερμίδας

Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε τα αναγκαία θρεπτικά στοιχεία 
Μερικοί βελτιώνονται προσθέτοντας ένα συμπλήρωμα 
Κανένας δεν είναι υγιής μόνο με συμπληρώματα

Σύγκριση Παραγωγικής Διαδικασίας
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Gum
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Wudge95o

Διαχωρίζονται 
εν πλω από το 
θαλασσινό νερό

Μαγείρεμα 15’ στους 
90°C για διαχωρισμό 
των πρωτεϊνών 

Συμπίεση μαγειρεμένης 
ιχθυόμαζας για να φύγει 
η λάσπη

Φυγοκέντρηση στους 
90°C για διαχωρισμό 
ελαίου / νερού

Αποκομμίωση 
με φωσφορικό οξύ 
& φυγοκέντρηση 

Ουδετεροποίηση 
με καυστική σόδα 
για να φύγει η κόλλα

Απόπλυση με κιτρικό 
οξύ για να φύγουν 
σάπωνες & οξέα

Αποχρωματισμός 
στους 90-100°C 
για 30’σε κενό αέρα

Φιλτράρισμα για 
απομάκρυνση βαρέων 
μετάλλων & PCBs

Αφαίρεση οσμών 
με άτμισμα σε υψηλή 
θερμοκρασία 

Στεγνώνουν 
άμεσα και αλέθονται 
σε κόκκους

Το έλαιο διαχωρίζεται 
με τη χρήση αιθανόλης 
(λευκό οινόπνευμα)

Καψουλοποίηση Καψουλοποίηση

Δεν υπάρχουν 
βαρέα μέταλλα, 
διοξίνες, PCBs 

που πρέπει 
να απομακρυνθούν

Οικολογική συγκομιδή 
στην Ανταρκτική με 

Αειφόρο τρόπο αλιείας

Η ιχθυόμαζα υπόκειται 
σε σκληρές 

& χημικές διαδικασίες

KRILL OIL ΙΧΘΥΕΛΑΙΑ

Τι είναι το Krill;
Το Krill ανήκει στα καρκινοειδή (crustaceans) μαλακόστρακα 

και μοιάζει με μικρή γαρίδα. Βρίσκεται σε όλους τους ωκεα-
νούς αλλά κυρίως στην Αρκτική και την Ανταρκτική. Τα krills 
τρέφονται κυρίως με άλγη (φύκια) και είναι χαμηλά στην τροφι-
κή αλυσίδα. Αποτελούν τη μεγαλύτερη βιομάζα του πλανήτη, η 
οποία εκτιμάται ότι είναι 725 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι.

Γιατί Udo’s Choice Ο-KRILL 3™;
4 Το O-KRILL 3™ προέρχεται από krills αλιευμένα στα αμό-

λυντα νερά της Ανταρκτικής χρησιμοποιώντας μια πιστο-
ποιημένη κατά MSC οικολογική μέθοδο συγκομιδής. 
Αυτή διασφαλίζει ότι τα krills θα παραμείνουν ένας πολύτι-
μος φυσικός πόρος διαθέσιμος στις μελλοντικές γενιές.
4 Είναι φυσικό, 100% αγνό και αναλλοίωτο, δεν έχει υπο-

βληθεί σε σκληρές επεξεργασίες που θα κατέστρεφαν μέρος 
ή το σύνολο των οργανοληπτικών του στοιχείων και παρα-
σκευάζεται στον τόπο συγκομιδής του.
4 Το O-KRILL 3™ περιέχει συμπυκνωμένα EPA και DHA, 

που είναι ουσιαστικά τα προϊόντα μεταβολισμού των Ω3-
λιπαρών των φυκιών που καταναλώνουν τα krills. 

Ποσοστιαία αύξηση των EPA και DHA στο πλάσμα , μετά την κατανάλωση ίδιας 
ποσότητας Ω-3 λιπαρών στη μορφή του O-KRILL 3™ σε σύγκριση με ιχθυέλαιο 
μετά από 4 εβδομάδες9  (Maki 2009) και 7 εβδομάδες10 (Ulven 2011)

Επίπεδα Ωµέγα-3 λιπαρών οξέων στο πλάσµα αίµατος 
µετά τη λήψη ίδιας ποσότητας Ιχθυέλαιου και O-KRILL 3™

Ιχθυέλαιο

4 Εβδοµάδες (Maki 2009)
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4 Τα Ω3-λιπαρά οξέα (EPA/DHA) στο Krill Oil είναι δεσμευ-
μένα σε φωσφολιπίδια, ένα σημαντικό συστατικό των 
κυτταρικών μεμβρανών, και γι’ αυτό το λόγο απορροφώνται 
πολύ γρήγορα. Αντίθετα, τα Ω-λιπαρά στα ιχθυέλαια είναι 
σε μορφή τριγλυκεριδίων και απορροφώνται πολύ πιο αργά. 
Επίσης, το Krill Oil είναι πλούσιο στο φυσικά ευρισκόμενο 
αντιοξειδωτικό Ασταξανθίνη. 

Το O-KRILL 3™ συνδυάζει συμπυκνωμένα Ω3-λιπαρά 
EPA & DHA υψηλής ποιότητας εμπλουτισμένα με Φω-
σφολιπίδια, Ασταξανθίνη & Χολίνη. Είναι τα πιο αφο-
μοιώσιμα και αγνά Ω-λιπαρά θαλάσσιας προέλευσης. 
Ο Udo Erasmus το συστήνει ως την τέλεια επιλογή!

Οι κάψουλες είναι μικρές, εύκολες 
στην κατάποση και ταχύτατα απορροφήσιμες


