
OMEGA-3
SalmonOil Plus

Vihdoinkin – Täydellinen Omega-3 ravintolisä!

• Viimeisimmät tieteelliset tutkimukset osoittavat,

että on olemassa kokonainen kahdeksan

omega-3 rasvahapon perhe.

• Omega-3 rasvahapot ovat tärkeitä veren 

rasvatasapainolle.

• Omega-3 rasvahapot myös edistävät hiili -

hydraattien palamista.

• Koska ihmiskeho ei pysty tuottamaan riittävästi

näitä välttämättömiä rasvahappoja, niitä täytyy

saada ruokavaliosta. 

Mikäli viikoittaiseen ruokavaliosi ei säännöllisesti

kuulu rasvainen kala, GNLD tarjoaa helpon

ratkaisun! 

Omega-3 rasvahapot -
kriittinen osa terveel-

listä ruokavaliota

Kaikkien kahdeksan
omega-3 rasvahap -
poperheen jäsenen
kera!

Jälleen parasta GNLD:ltä
Ensimmäinen ravintolisä, joka takaa stan-
dardisoidut määrät kaikkia kahdeksaa
omega-3 perheen jäsentä.

Ainutlaatuinen teknologia
Molekyylien erittely on johtavaa teknologiaa,
jonka avulla pystytään valikoimaan tiettyjä
ravintoainemolekyylejä luonnollisista omega-3
lähteistä, kuten tonnikalasta, sardiineista ja
anjoviksesta. 

Puhdasta luonnollista
lohiöljyä
Tuote tarjoaa kaikki luonnon yhden rikkaim-
man omega-3 rasvahappojen lähteen hyödyt.  

Korkein laatu
Käytämme vain parhaita, huippulaaduk kaita
ja terveitä kaloja. Kaikki lähteet tutkitaan yli
160 mahdollista saastetta vastaan ja sallittu
läpimenoraja on NOLLA. 

Uusi teknologia johtaa uuteen tuotekehitykseen!

Taattu vahvuus: Omega-3 Salmon Oil Plussan taataan sisältävän 460 mg EPA:ta, 480 mg DHA:ta,
50 mg DPA:ta, ja 80 mg sekalaisia omega-3 rasvahappoja jokaisessa kolmen kuorilon annoksessa.

Ohjeellinen ruokapyramidi



OMEGA-3 Salmon Oil Plus

DHA –

dokosaheksaeenihappo

ALA  –

alfalinoleenihappo

K. Kuinka Omega-3 Salmon Oil Plussassa voi olla enemmän

omega-3 rasvahappoja kuin muissa omega-3 tuotteissa ja olla

silti pienemmässä kuorilossa?    

V. Käyttämällä ainutlaatuista prosessia nimeltään “molekyylien

erottelu”, me voimme keskittyä tiettyihin omega-3 rasvahap-

poihin  samalla kun eliminoimme tarpeettomat elementit. 

K. Jos omega-3 rasvahappoperheessä on kahdeksan jäsentä,

miksei niitä ole aikaisemmin ollut GNLD:n Omega-3

lohiöljyssä?

V. Vaikka olemme jo jonkin aikaa tienneet, että jäseniä on

kahdeksan, aikaisemmin ei ole ollut teknologiaa, joka olisi

sallinut meidän standardisoida kaikki kahdeksan ja taata niiden

vahvuus jokaisessa erässä.  

K. Mitä on molekyylien erottelu?

V. Molekyylien erottelu on teknologiaa, jota käytetään

valikoimaan tiettyjä ravintoainemolekyylejä kalasta samalla kun

eliminoidaan tai vähennetään ei-toivottuja molekyylejä.  

K. Miksi GNLD käyttää tonnikalaa Omega-3 Salmon Oil

Plussassa?

V. Tietyillä kalalajeilla on tietynlaisia rasvahappoprofiileja.

Tonnikalassa on luonnostaan enemmän DHA:ta ja sen esi-

astetta DPA:ta kuin useimmissa muissa kaloissa. Siksi ton-

nikala valittiin lähtökohdaksi näiden omega-3 rasvahappojen

tasojen maksimoinniksi.  

K. Miksi Omega-3 Salmon Oil Plussassa käytetään anjovista ja

sardiineja?   

V. Sekä anjovis että sardiinit sisältävät luonnostaan enemmän

EPA:ta ja sen esiastetta ETA:ta kuin useimmat muut kalat. Sen

takia anjovis ja sardiinit valittiin lähtökohdaksi näiden omega-3

rasvahappojen tasojen maksimoinniksi. 

K. Voiko GNLD käyttää molekyylien erotteluteknologiaa alku-

peräiseen Omega-3 Salmon Oil -tuotteeseen? 

V. Tätä uutta molekyylien erottelun huipputeknologiaa käytetään

valikoimaan tietyt ravintoainemolekyylit tonnikalasta, sardii -

neista ja anjoviksesta. Lohiöljy, jota käytetään Omega-3 Salmon

Oil Plussassa ja alkuperäisessä Omega-3 Salmon Oil -tuot-

teessa saadaan kylmäpuristusteknologialla, jolloin pystytään

tarjoamaan luonnollisen lohiöljyn kaikki hyödyt.    

K. Miksi Omega-3 Salmon Oil Plus sisältää enemmän DHA:ta

kuin aikaisempi tuote? 

V. Tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että DHA ja sen

kaltaiset omega-3 rasvahappoperheen jäsenet ovat tärkeämpiä

kokonaisvaltaiselle terveydelle kuin aikaisemmin luultiin. 

Q. Onko Omega-3 Salmon Oil Plus patentoitu?

A. Ei, mutta sekä teknologia että Omega-3 Salmon Oil Plussan

kaava ovat vain GNLD:n käytössä.

Q. Kuinka suuri osa rasvahapoista tulee lohiöljystä?

A. Vaikka rasvahappolähteiden prosenttimäärät ovat suojattua

tietoa, voimme kertoa lohiöljyn olevan suurin yksittäinen raaka-

aine tässä tuotteessa.  

Q. Tulenko kokemaan röyhtäilyjä Omega-3 Salmon Oil Plussan

kanssa samoin kuin nykyisen omega-3 tuotteen kanssa?

A. Koska molekyylien erottelyprosessin avulla pystymme

vähentämään tarpeettomien makuun ja hajuun liittyvien

molekyylien määrää, useimmat käyttäjät huomaavat röyhtäilyn

vähenevän. 

TAPAA KOKO OMEGA-3 RASVAHAPPOJEN PERHE

Usein kysyttyjä kysymyksiä
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