
Veelgestelde vragen

 Welke huidproblemen zou Skin+ kunnen helpen verlichten?1.

Greenfields Skin+ is ontwikkeld voor het van binnenuit de huid te ondersteunen bij een
allergie, droge huid, hotspots, haaruitval, schilferige huiden en een doffe vacht. 

Omega-3 is van dierlijke oorsprong, met uitzondering van alfalinoleenzuur (ALA) dat in
lijnzaad zit, en staat vooral bekend om de goede ontstekingsremmende werking. Omega-6
is plantaardig, bevat gammalinoleenzuur (GLA) en linolzuur (LA) en staat bekend om zijn
goede effecten op de huid. Omega-9 (olie zuur) komt vooral in olijfolie voor en verlaagt het
cholesterol waardoor het goed is voor het hart. 

3. Wat zijn de voordelen van koudgeperste borage en lijnzaadolie?

Koudgeperst komt van het persen van pitten door druk en wrijving, hier wordt geen hitte
bij gebruikt. Hoe meer warmte er vrij komt bij de persing, hoe meer waardevolle
inhoudsstoffen in de olie verloren gaan. Dit betekent dat koudgeperste oliën hun smaak,
kleur en voedingsstoffen beter bewaren. 

2. Wat is het verschil tussen Omega -3, Omega-6 en Omega-9?

4. Waarom heeft Greenfields gekozen voor een combinatie van
plantaardige oliën en niet een zalmolie?

Veel zalmolie wordt gewonnen uit gekweekte zalm, door sommigen ook wel doorgefokte
“plofzalm” genoemd, niet bepaald een goede bron van een natuurzuivere olie. Het
‘alternatief’ van wilde zalm is voor ons als dierenliefhebbers ook niet echt een optie. Zo
sterft wild gevangen vis na de vangst vaak een langzame, pijnlijke dood door verstikking
in netten of aan boord. De keuze voor een plantaardige bron verdient in onze ogen
daarom de voorkeur.

5. Hoe vaak moet Greenfields Skin+ gegeven worden?

Greenfields Skin+ kan op dagelijkse basis gegeven worden. Het beste is om de dosering
op te bouwen, met in de eerste week een halve dosering, in de tweede week driekwart
van de gebruikelijke hoeveelheid en in de derde week de volledige dosering zoals deze
op de verpakking staat aangegeven. 
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 6. Is Greenfields Skin+ ook geschikt voor katten?

Greenfields Skin+ kan in principe ook aan katten worden gegeven, echter de omzetting
van ALA in EPA is bij katten uiterst gering. Afhankelijk van het probleem kan daarom
beter worden uitgeweken naar een visolie voor de EPA of borage olie voor de GLA.

Dit is geheel afhankelijk van een aantal factoren zoals duur en aard van het probleem,
voeding, leeftijd en ras. In de regel duurt het zo’n 2 tot 4 weken voordat dit
voedingssupplement effect laat zien. 

8. Wat maakt Greenfields Skin+ zo bijzonder?

Allereerst het gebruik van de zuivere, pure en koudgeperste oliën, een betere kwaliteit is
er niet te vinden, zelfs voor mensen is dit premium kwaliteit. Daarnaast is het de
combinatie van de oliën in de juiste verhouding.

7. Hoe lang duurt het gemiddeld voordat men een gewenst resultaat ziet?

De productie van Greenfields voedingssupplementen voldoet aan de hoogste eisen voor
het produceren van supplementen voor mensen, de gebruikte ingrediënten zijn ook voor
mensen bestemd. Dus geen vervuilde of mindere kwaliteit, maar het hoogst haalbare.

9. Wat houdt "human grade" in bij een voedingssupplement voor honden?


