
Θ
Α

Λ
Α

ΣΣΙΑ
 Ω

-Λ
ΙΠ

Α
ΡΑ

Καρδιά & Αγγεία
Εγκέφαλος &
Νευρικό Σύστημα

Οι πληροφορίες αυτού του έντυπου δεν υποκαθιστούν ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση.

Οι αναγραφόμενες ιδιότητες αναφέρονται στα συστατικά των προϊόντων 
και βασίζονται σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες. 

Τα Σ/Δ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. 

Τα προϊόντα δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. 
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική 
αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Ο αριθμός γνωστοποίησης ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας
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Ειδικές Πληροφορίες

Ωμέγα Λιπαρά

Εξαιρετικής ποιότητας Ωμέγα 3 Λιπαρά
από ανεπεξέργαστο έλαιο Krill. 
Αποτελεί την πιο καθαρή και πλούσια πηγή 
EPA και DHA, εμπλουτισμένο με τα φυσικά 
συνυπάρχοντα Φωσφολιπίδια, Χολίνη και 
Ασταξανθίνη.  Συγκομίζεται με σεβασμό
στην αειφορία και την οικολογική διαχείριση 
της θαλάσσιας ζωής.

Τα συστατικά του συμβάλλουν 
σε:

�   Καλή εγκεφαλική λειτουργία

�   Πνευματική & Νοητική
    απόδοση

�   Ισορροπημένη ψυχική υγεία

�   Υγιή λειτουργία του νευρικού
    συστήματος

�   Φυσιολογική εγκεφαλική
    ανάπτυξη εμβρύων &
    θηλαζόντων βρεφών

Εγκεκριμένοι Ισχυρισμοί 
Υγείας (Health Claims)
από τον EFSA (Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων):

    Το DHA συμβάλλει στη
    διατήρηση της φυσιολογικής
    λειτουργίας του εγκεφάλου. 

    Το φυλλικό οξύ (βιταμίνη B9)
    συμβάλλει στην κανονική
    ψυχική λειτουργία. 

    Οι βιταμίνες Β6 και Β12
    συμβάλλουν στην κανονική
    λειτουργία του νευρικού
    συστήματος.

    Το παντοθενικό οξύ (βιταμίνη
    B5) συμβάλλει στην καλή
    πνευματική απόδοση.

Τα συστατικά του συμβάλλουν 
σε:

�   Υγιή λειτουργία της
    καρδιάς και των αρτηριών

�   Φυσιολογικά επίπεδα
    λιπιδίων και πίεσης

�   Διατήρηση υγιών
    αρθρώσεων & συνδέσμων

�   Προστασία οφθαλμικής
    υγείας & φυσιολογικής
    όρασης

�   Καλή ποιότητα επιδερμίδας

Εγκεκριμένοι Ισχυρισμοί 
Υγείας (Health Claims)
από τον EFSA (Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων):

    Τα EPA και DHA
    συμβάλλουν στη φυσιολογική
    λειτουργία της καρδιάς.

    Η Χολίνη συμβάλλει στη
    διατήρηση της φυσιολογικής
    ηπατικής λειτουργίας.

    Η Χολίνη συμβάλλει στο
    φυσιολογικό μεταβολισμό
    των λιπιδίων.

    Η Χολίνη συμβάλλει στο
    φυσιολογικό μεταβολισμό
    της ομοκυστεΐνης.

Συστατικά / Κάψουλα:
Έλαιο Krill (Euphausia superba 72%, 
Crustacean)................................. 590 mg
που παρέχει 
Ω-3 λιπαρά οξέα...........................159 mg
από τα οποία:
EPA (eicosapentaenoic acid).......89 mg
DHA (docosahexaenoic acid).......41 mg
Φωσφολιπίδια ............................ 330 mg
Ασταξανθίνη .................................. 50 μg
Χολίνη ........................................... 41,3 mg

Συστατικά / Κάψουλα:
Ω-3 λιπαρά οξέα από έλαια Krill 
(Euphausia superba) και Άλγης 
(Schizochytrium spp.) ................180 mg
DHA (Docosahexaenoic acid) ...136 mg
EPA (Eicosapentaenoic acid) .....30 mg
Εκχύλισμα Curcuma
(CurcuWIN®) ................................. 25 mg
Βιταμίνη B5 .................................. 5,0 mg
Βιταμίνη B6 ................................... 1,4 mg
Βιταμίνη B9 ................................. 200 μg
Βιταμίνη B12 ................................. 2.5 μg

Αρ. ΕΟΦ: 20154/19 Αρ. ΕΟΦ: 25528/13

Βιβλιογραφικές  Αναφορές
1. Maki, Rains, T. M. et al (2009) Krill oil supplementation increases plasma concentrations of eicosapentaenoic and 
docosahexaenoic acids in overweight and obese men and women. Nutr Res 29, 609-615 2. Ulven, S. M., Pedersen, J. 
I. et al (2011) Metabolic effects of krill oil are essentially similar to those of fish oil but at lower dose of EPA and DHA, 
in healthy volunteers. Lipids 46, 37-46 3. Tou, J. C., Jaczynski, J., Chen, Y. C. (2007) Krill for human consumption: 
nutritional value and potential health benefits. Nutr Rev 65, 63-77 4. Zhu, J. J., Li, D. et al (2008) Effects of krill oil 
on serum lipids of hyperlipidemic rats and human SW480 cells. Lipids Health Dis 7, 30 5. Rapoport, S. I., Ramadan, E., 
and Basselin, M. (2011) DHA incorporation into the brain from plasma, as an in vivo biomarker of brain DHA 
metabolism and neurotransmission. 6. Liu, X., and Osawa, T. (2009) Astaxanthin protects neuronal cells against 
oxidative damage and is a potent candidate for brain food. Forum of nutrition 61, 129-135 7. Fassett, R. G., and 
Coombes, J. S. (2011) Astaxanthin: a potential therapeutic agent in cardiovascular disease. Mar Drugs 9, 447-465
8. Richardson, A.J. Montgomery, P. et al: DHA for reading, cognition and behavior in children aged 7-9 years:
A randomized, controlled trial (the dolab study). PLoS One 2012, 7, e43909.
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Eco-Harvesting™ is a registered trademark
of Aker BioMarine

O-KRILL³™ supports research on the Antarctic
ecosystem and wildlife through Antartic
Wildlife Research Fund

This product comes from a fishery that has been
independently certified to the MSC's standar
for a well-managed and sustainable fishery.
www.msc.org

Άλλα συστατικά:
Κάψουλα από ζελατίνη ψαριού, 
γλυκερίνη, σορβιτόλη, νερό
Περιέχει: εκχύλισμα οστρακοειδών.
Δοσολογία:  1-2 κάψουλες / ημέρα
Χωρίς: ζάχαρη, συντηρητικά,
γαλακτοκομικά, μαγιά, άμυλο, γλουτένη

Άλλα συστατικά:
Κηρήθρα, ζελατίνη ψαριού,
γλυκερίνη, β-καροτένη, καραμέλα
Περιέχει: εκχύλισμα οστρακοειδών
Δοσολογία: 1-2 κάψουλες / ημέρα
Χωρίς: ζάχαρη, συντηρητικά,
γαλακτοκομικά, μαγιά, άμυλο, 
γλουτένη.

Διαθεσιμότητα: 60 softgels Διαθεσιμότητα: 60 softgels



Omega 3
+ Astaxanthin
+Choline 
= Mighty

Omega 3

Τι είναι το Krill;

Είναι θαλάσσιος οργανισμός που μοιάζει
με μικρή γαρίδα και βρίσκεται σε μεγάλους
πληθυσμούς κυρίως στην Ανταρκτική. 
Τα krills τρέφονται αποκλειστικά με άλγη 
(μικροφύκη), μια εξαιρετικά πλούσια πηγή Ω3 
λιπαρών και τη μεταβολίζουν οργανικά σε DHA 
και EPA. 
Τα krills ζουν σε αμόλυντα νερά και είναι χαμηλά 
στην τροφική αλυσίδα, επομένως τα 
ανεπεξέργαστα Ωμέγα Λιπαρά τους είναι αγνά, 
χωρίς βαρέα μέταλλα και τοξίνες. 
Αποτελούν το πολυπληθέστερο είδος στον 
πλανήτη και η αλίευσή τους ελέγχεται αυστηρά 
από το MSC, ώστε να διασφαλίζεται η αειφορία 
και η ισορροπία της θαλάσσιας ζωής.

Γιατί Ο-KRILL 3™;
Παρασκευάζεται από krills αλιευμένα στα 
αμόλυντα νερά της Ανταρκτικής με 
πιστοποιημένη οικολογική μέθοδο, στον τόπο 
συγκομιδής τους. Αντίθετα με τα ψάρια, τα Krills 
συλλέγονται με βιώσιμο τρόπο, διασφαλίζοντας 
έναν πολύτιμο πόρο για τις μελλοντικές γενιές.

Είναι φυσικό, 100% αγνό και αναλλοίωτο. Κατά 
τη διαδικασία παρασκευής του, το έλαιο από krill 
δεν υποβάλλεται σε σκληρές επεξεργασίες που
θα κατέστρεφαν τα οργανοληπτικά του στοιχεία, 
σε αντίθεση με τα ιχθυέλαια που υποβάλλονται 
σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες θερμάνσεων 
και λευκάνσεων.

Αποδίδει πολύ συμπυκνωμένα και αφομοιώσιμα 
EPA και DHA, σε σχέση με τα κοινά ιχθυέλαια.

Περιέχει αγνό έλαιο Krill υψηλής ισχύος  σε 
Ωμέγα-3, φυσικά πλούσιο σε Φωσφολιπίδια, 
Χολίνη και Ασταξανθίνη.

Ως συμπλήρωμα διατροφής, είναι σημαντικό 
για την καρδιαγγειακή υγεία και τη συνολική 
υγεία γενικά.

           Τα EPA και DHA συμβάλλουν στη
           φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς &
           τη διατήρηση της υγείας των αρτηριών
           και των φυσιολογικών επιπέδων
           πίεσης και λιπιδίων.

           Η υψηλή περιεκτικότητα του ελαίου
           krill σε αντιοξειδωτικά και
           φωσφολιπίδια διατηρεί
           τη σταθερότητα και την ακεραιότητα
           των ευαίσθητων λιπαρών οξέων και
           βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητά τους.

           Η φυσικώς ευρισκόμενη Ασταξανθίνη
           συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς,
           των ματιών και του δέρματος με
           την αντιοξειδωτική της δράση.

           Η Χολίνη συμβάλλει στη διατήρηση
           της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας
           & το μεταβολισμό των λιπιδίων και της
           ομοκυστεΐνης.

- Οικολογικό
- Ασφαλές
- Αποτελεσματικό
� Προϊόν οικολογικής αειφόρου αλιείας 
σε συνεργασία με το MSC Marine Stewardship 
Council και το CCAMLR Commission for the 
Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources

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

� Παρασκευάζεται εν πλω άμεσα στον τόπο 
συγκομιδής

� Χωρίς διοξίνες, PCBs, βαρέα μέταλλα

Εύκολη απορρόφηση  και αφομοίωση
Το Krill Oil είναι κατά 45% πιο αφομοιώσιμο 
από τα ιχθυέλαια, επειδή τα EPA και DHA 
είναι δεσμευμένα σε φωσφολιπίδια και όχι
σε τριγλυκερίδια, όπως είναι στα ψάρια.

Χωρίς σκληρή χημική επεξεργασία
Τα Ω3-λιπαρά από Krill είναι τα πιο αγνά και 
με την ελάχιστη επεξεργασία σε σχέση με τα 
ιχθυέλαια,  τα οποία υποβάλλονται σε 
διαδοχικές χημικές επεξεργασίες που 
καταστρέφουν μέρος των οργανοληπτικών 
τους στοιχείων.

Περιέχει Ωμέγα 3 Λιπαρά από αγνό Έλαιο 
Krill, ενισχυμένο με DHA από έλαιο Άλγης, 
Κουρκουμίνη και Βιταμίνες Β.

Είναι μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη & 
αποτελεσματική φόρμουλα για την 
υποστήριξη της πνευματικής απόδοσης και
της ψυχικής υγείας.

           Εξαιρετική πηγή Ω-3 Λιπαρών, 
           που λαμβάνονται μόνο διατροφικά.

           Ιδιαίτερα εμπλουτισμένο σε DHA.

           Περιέχει τις βιταμίνες Β5, Β6, Β9
           (φυλλικό οξύ) και Β12 που
           υποστηρίζουν την υγιή λειτουργία
           του νευρικού συστήματος και
           του εγκεφάλου.

           Περιέχει το αντιοξειδωτικό
           κουρκουμίνη, στην πατενταρισμένη
           μορφή CurcuWIN®,  που απορροφάται
           46 φορές περισσότερο από την κοινή
           σκόνη κουρκουμά (turmeric).

           Με έλαιο Άλγης, μια καθαρή, μη-ζωική
           πηγή εξαιρετικής ποιότητας DHA.

Τα Ωμέγα-3 EPA/DHA θαλάσσιας προέλευσης από 
Krill Oil είναι εξαιρετικής ποιότητας με πολλαπλές 
ωφέλειες για τον οργανισμό

60 κάψουλες 

Ολοκληρωμένη Φόρμουλα Ω3 λιπαρών οξέων, 
με βάση το Krill Oil, ενισχυμένη με DHA 
από έλαιο Άλγης, Κουρκουμίνη CurcuWIN®
και Βιταμίνες Β.

60 κάψουλες 

Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα από krills της 
Ανταρκτικής, πλούσιο σε EPA και DHA καθώς 
και Φωσφολιπίδια, Χολίνη, Ασταξανθίνη

90°

Φυσικά Εμπλουτισμένο με Ασταξανθίνη
& Χολίνη
Η Ασταξανθίνη είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό, 
υποστηρίζει το καρδιαγγειακό και δίνει το 
κόκκινο χρώμα, ενώ η Χολίνη είναι σημαντικό 
θρεπτικό στοιχείο για το ήπαρ. Αμφότερα 
δεν υπάρχουν στα ιχθυέλαια.

Οικολογική μέθοδος συγκομιδής - όχι 
υπεραλίευση
Το O-KRILL 3™ προέρχεται από άγρια krills 
αλιευμένα με μια πιστοποιημένη κατά MSC 
οικολογική μέθοδο συγκομιδής. Αυτή 
διασφαλίζει ότι τα krills θα παραμείνουν 
ένας πολύτιμος φυσικός πόρος διαθέσιμος 
στις μελλοντικές γενιές. Αντίθετα η 
παραγωγή των ιχθυελαίων οδηγεί στην 
υπεραλίευση, ή χρησιμοποιεί ψάρια 
ιχθυοκαλλιέγειας.

Χωρίς «ψαρίλα»  & δυσάρεστα ρεψίματα
Λόγω της ταχείας απορρόφησής τους δεν 
αφήνουν επίγευση ή οσμή ψαριού.

Αγνό και αποτελεσματικό σε μικρή 
ποσότητα
Το Krill Oil συμπυκνώνει τη δύναμη των 
Ω-λιπαρών σε μια μικρή κάψουλα, αντίθετα 
με τα ιχθυέλαια που χρειάζονται 
μεγαλύτερες και περισσότερες κάψουλες για 
να ισχυριστούν όμοια αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά

™

ANTARCTIC


