
FOREVER YOUNG

MAGIC KRILL FOREVER YOUNG

COMPLEET NATUURLIJK EN ZUIVER OMEGA-3 VETZURENCOMPLEX VOOR HET HELE GEZIN

factsheet voor professioneel gebruik

Beschrijving 
• beheerst het cholesterolgehalte en verlaagt hoge bloeddruk
• ondersteunt betere leerprestaties en bevordert het geheugen
• positieve invloed op de gemoedstoestand, ook tijdens de menstruatiecyclus
• voor het behoud van soepele gewrichten (vermindert reumaklachten)
• anti-oxidantcapaciteit is 300x hoger dan deze van vitamine E en A
• beschermt de huid tegen veroudering en gaat huidaandoeningen tegen (ontstekingen)
• preventie van hart- en bloedziekten
• voor een goed zicht
• verhoogt de stofwisseling, verbrandingssnelheid en energieproductie
• is licht verteerbaar, geen vissmaak of oprispingen
•  doeltreffend bij overactieve kinderen, ADHD, leerproblemen, allergie, depressies, …  

(ook aan te raden tijdens de zwangerschap)

Samenstelling
1 Softgel bevat:  Neptune Krill Olie 500 mg:
Natrium 2,5 mg
Vitamine A 15 mcg/50 IU
Vitamine E 0,17 mg/0,25 IU
Omega-3 vetzuren  150 mg
EPA/DHA 75 mg/45 mg
Omega-6 vetzuren 10 mg
Omega-9 vetzuren 42,5 mg
Fosfolipiden 200 mg
Astaxanthine 0,63 mg
 (een van nature voorkomend antioxidant dat ervoor zorgt dat de omega-3 vetzuren binnen in de capsule niet bederven)
Choline 37 mg
 (belangrijk voor het doorgeven van zenuwimpulsen in de spieren, voor een gezonde slaap, het concentratievermo-
gen en het geheugen)
 
Goed om te weten
De Magic Krill van Phytocure is 100% NKO (Neptune Krill Oil). Dankzij het originele extractieproces bevat Magic Krill 
geen zware metalen, PCB’s, dioxines noch pesticiden, en blijven de bio-actieve eigenschappen van alle ingrediënten 
maximaal bewaard. 
Magic Krill is een omega-3-rijke olie met een uitstekende verhouding aan omega-3/omega-6/omega-9 van 15/1/6. 
Het is de ideale omegamix als aanvulling op de westerse voeding.

NKO is een krachtige anti-oxidant
Omega-3 vetzuren zijn heel gevoelig voor oxidatie.  Eens in het lichaam zijn geoxideerde omega-3 vetzuren zelfs 
heel ongezond.  Bij NKO zijn de omega-3 vetzuren ‘van nature’ gebonden met anti-oxidanten, waardoor ze  
beschermd zijn tegen oxidatie.  Dit is het grote voordeel!

Wat is krill?
Krill is een zwevende massa van garnaalachtige zeediertjes, afkomstig uit de Antarctische oceaan. De biomassa van 
krill heeft een opmerkelijke samenstelling, het bestaat van nature uit een complexe samenstelling van ingrediënten 
die elkaar versterken: omega-3 vetzuren (EPA en DHA), fosfolipiden, choline, omega-9 en anti-oxidanten. >>>
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>>> Krill vormt de grootste biomassa op deze planeet. Maar liefst 500 miljoen ton krill hernieuwt zich jaarlijks.   
Dankzij een reeks milieuvriendelijke maatregelen blijft krill ook in de toekomst ruimschoots beschikbaar voor  
zeezoogdieren, vissen, vogels en mensen.

Krillolie heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van visolie, namelijk dat het; beter door het lichaam 
wordt opgenomen en gebruikt (biologische beschikbaarheid 95-98%), van nature een sterke antioxidant bevat, 
geen visnasmaak heeft, duurzaam en milieuvriendelijk wordt geproduceerd en geen verontreinigingen bevat. 

Krillolie versus Visolie
De omega-3 vetzuren in krillolie zijn niet gelijk aan de omega-3 vetzuren uit visolie. In tegenstelling tot visolie bevat 
krillolie voornamelijk omega-3 vetzuren die gebonden zijn aan fosfolipiden ook wel bekend als omega-3 fosfolipiden. 
De omega-3 vetzuren in visolie bestaan voornamelijk uit omega-3 triglyceriden. 
Doordat de omega-3 vetzuren in krillolie aan fosfolipiden zijn gebonden worden ze beter opgenomen dan  
andere vormen van omega-3 vetzuren. Dit verbetert de bio-efficiëntie en bio-activiteit waardoor krillolie een  
betere keuze is.
De binding aan fosfolipiden zorgt er tevens voor dat de omega-3 verzuren uit krillolie direct beschikbaar zijn voor het 
lichaam omdat ze in tegenstelling tot omega-3 triglyceriden niet verteerd hoeven te worden.
Een kijk naar de verschillende functies van fosfolipiden en triglyceriden in het lichaam geeft een duidelijk beeld in de 
rollen die ze vervullen. Fosfolipiden zijn bouwstenen van cellen terwijl triglyceriden in het lichaam worden gebruikt 
als energie. Fosfolipiden zijn ook van groot belang voor het goed functioneren van weefsels en organen omdat ze 
andere moleculen door de celmembranen heen transporteren, waaronder dus ook omega-3 vetzuren.
Krillolie is een veilige vervanging van visolie en gebruik levert geen ongewenste bijwerkingen op. De gunstige invloed 
van krillolie op de gezondheid overtreffen die van visolie, zelfs in lagere doseringen.

Contra-indicatie: Personen die allergisch zijn aan zeevoeding of bloedverdunnende medicatie nemen,  
moeten eerst hun arts inlichten.

Gebruiksaanwijzing: 1 à 2 capsules per dag, bij voorkeur tijdens het ontbijt

Vorm & Inhoud: Container met 60 capsules
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