1 kapsel indeholder:
500 mg omega-3 fedtsyreholdigt krillolie (den indeholder 60 mg EPA og 27,5 mg
DHA), 1,1 mg vitamin B1, 5 µg vitamin D, 120 mg calcium
Anbefalet dosis:
Tag 2 kapsler om dagen. Kapslerne synkes hele sammen med et glas vand
eller anden væske. Doseringen bør ikke overskrides. Kosttilskud er ikke en
erstatning for en afbalanceret og varieret kost og sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Den krillolie, der bruges i Antarktis Krill kapslerne fra Doppelherz
system, udvindes ved hjælp af ECO-Harvesting metoden. Med
ECO-Harvesting teknologien* bruges en særlig fangstmetode,
hvor nettet konstant holdes under vand.

Antarktisk krillolie med et højt indhold af
værdifulde omega-3 fedtsyrer fra fosfolipider

Krillen pumpes om bord via en tynd slange i enden af nettet. Med et filter foran
slangen bliver bifangst forhindret på en effektiv måde. Ombord bliver fangsten
forarbejdet med det samme. På denne måde bevares alle de værdifulde
indholdsstoffer i krillen.
*ECO-Harvesting er et varemærke tilhørende Aker BioMarine.

Doppelherz system produkter giver en meningsfuld, systematisk og velafbalanceret
kombination af forskellige indholdstoffer – Doppelherz er sundhed med system.
Doppelherz system ANTARKTIS KRILL er med sit høje indhold af omega-3 fedtsyrer fra
krillolie i kombination med andre vigtige næringsstoffer et godt all-round kosttilskud for
sundheden.
Omega-3 fedtsyrer er en vigtig del af en sund kost. På trods af dette, er indtagelsen af
disse vitale, langkædede, flerumættede fedtsyrer ikke altid helt optimal hos alle mennesker.
Det særlige ved krillolie: Fosfolipid, der giver "hjælp til en bedre optagelse" af omega-3
Olien udvindes af et lille krebsdyr kaldet "krill", som stammer fra Antarktis.
Den indeholder de værdifulde omega-3 fedtsyrer i kombination med såkaldte fosfolipider. Som et
resultat absorberes disse omega-3 fedtsyrer endnu bedre end dem fra traditionel fiskeolie.
Fosfolipid repræsenterer derfor en slags "hjælp til en bedre optagelse" af omega-3 fedtsyrer. Krill
indeholder naturligt astaxanthin, som er ansvarlig for krilloliens karakteristiske røde farve.
Udover et højt indhold af omega-3 fedtsyrer fra krill tilbyder Doppelherz system ANTARKTIS
KRILL også en kombination af calcium, vitamin D og vitamin B1. Dermed bidrager det til at
opretholde en normal funktion af hjertet, knoglerne, musklerne, immunsystemet samt
nervesystemet.

• Omega-3 fedtsyrerne EPA/DHA bidrager til normal hjertefunktion med et dagligt indtag på 250 mg.
• Vitamin B1 bidrager til den normale funktion af hjertet, energimetabolismen og nervesystemet.
• Vitamin D bidrager til den normale funktion af immunforsvaret og til opretholdelse af normal muskelfunktion såvel som
normale knogler.
• Calcium er nødvendigt for at opretholde normale knogler. Derudover bidrager det til normal
energimetabolisme samt til normal signaltransmission mellem nervecellerne.

Med indtagelse af 2 kapsler dagligt kan du hjælpe din krop med at forblive sund og kraftfuld.
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