
• Έλαιο Krill υψηλής ισχύος σε Ωμέγα-3, φυσιολογικά 
 πλούσιο σε Φωσφολιπίδια, Χολίνη και Ασταξανθίνη
• Εξαιρετικό για την καρδιά, τον εγκέφαλο, τις αρθρώσεις,
 την όραση & ακόμα περισσότερα
• Μόνο 2 μικρές κάψουλες τη μέρα είναι αρκετές 
 για να διατηρήσουν την καρδιά και το ήπαρ υγιή
• Υψηλές συγκεντρώσεις των EPA/DHA Ωμέγα-3 Λιπαρών 

Οξέων και Φωσφολιπιδίων
• Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
• Υποστηρίζεται από 4 εγκεκριμένους στην ΕΕ
 ισχυρισμούς υγείας (health claims)
• Ελάχιστη οσμή και γεύση - καμιά επίγευση «ψαρίλας»
• Από την Ανταρκτική με 100% διασφάλιση αειφόρου 
 ανάπτυξης και ιχνηλασιμότητας



Μόνο 2 μικρές κάψουλες τη μέρα είναι αρκετές 
για να διατηρήσουν την καρδιά και το ήπαρ υγιή

Ενεργά Συστατικά ανά 
2 κάψουλες (1180 mg): 

Φωσφολιπίδια . . 660 mg
Ωμέγα-3  . . . . . . . . . 318 mg
EPA + DHA  . . . . . . . 259 mg
Ασταξανθίνη . . . . . 100 µg
Χολίνη . . . . . . . . . . 82.6 mg

ΝΕΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΩΜΕΓΑ-3 ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΑ ΔΥΝΑΤΑ 
ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΚΑΙ …

 

Με • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ DHA / EPA
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Φωσφολιπίδια
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Χολίνη

Συστήνοντας το Krill
Τα Krills είναι καρκινοειδή, μοιάζουν με γαρί-
δες αλλά είναι πολύ μικρότερα, βρίσκονται στα 
αγνά νερά της Ανταρκτικής και αποτελούν τη 
μεγαλύτερη βιομάζα στον πλανήτη. 
Ταχύτερη Απορρόφηση
Τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα EPA / DHA στο έλαιο 
Krill είναι δεσμευμένα σε Φωσφολιπίδια-βασι-
κό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών- και 
είναι ταχύτερα απορροφήσιμα από τα Ωμέγα-3 των ιχθυελαίων που είναι δεσμευμένα σε 
τριγλυκερίδια.
Βιώσιμη Προέλευση
Το δικό μας έλαιο Krill συγκομίζεται στα παρθένα νερά του Ανταρκτικού Ωκεανού χρησι-
μοποιώντας μια Πιστοποιημένη κατά MSC οικολογική μέθοδο αλίευσης που διασφαλίζει 
ότι οι πληθυσμοί των Krills θα παραμείνουν για πάντα ένας πολύτιμος πόρος για τις μελ-
λοντικές γενιές. Τα Ωμέγα-3 από τα Krills είναι φυσικά, αγνά και δεν απαιτούν σκληρή 
επεξεργασία όπως συμβαίνει στα ιχθυέλαια. Το O-Krill 3 ™ είναι περήφανος υποστηρι-
κτής του Antarctic Wildlife Research Fund.

Εγκεκριμένοι Ισχυρισμοί Υγείας από τον EFSA (Ευρωπαική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων): 
1. Τα EPA και DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. 2. Η Χολίνη συμβάλλει στη 

διατήρηση της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας. 3. Η Χολίνη συμβάλλει 
στο φυσιολογικό μεταβολισμό των λιπιδίων. 4. Η Χολίνη συμβάλλει στο φυσι-
ολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης.
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