ARIIX Omega-Q is een uniek melange van essentiële Omega vetzuren en coenzyme
Q10 (CoQ-10), twee van de meest formidabele ingrediënten ter wereld voor het op
gang brengen en behouden van een goede gezondheid, beginnend op een cellulair
niveau. Deze gebalanceerde combinatie ondersteunt het functioneren van hart en
hersenen en helpt met het geven van een algeheel gevoel van welzijn.*

EEN DYNAMISCH DUO
CoQ-10 is essentieel bestanddeel voor het optimaal functioneren van het lichaam. Elke lichaamscel heeft CoQ-10
nodig voor het produceren van energie. CoQ-10 helpt ook
met het onderhouden van een gezond cholesterolgehalte,
ondersteunt het hart en speelt een belangrijke rol voor het
behoud van een goed mentaal functioneren, doordat het
hersencellen beschermt. Omdat CoQ-10 niveaus afnemen
naarmate u ouder wordt, is het belangrijk om Uw voeding
aan te vullen met extra CoQ-10, zodat u een gezond en
optimaal niveau hiervan handhaaft.*
Omega vetzuren afkomstig uit vis zijn geprezen door diverse
studies voor het ondersteunen en handhaven van een gezond
cholesterolgehalte, een gezonde hersenfunctie en reproductieve gezondheid. Omdat het lichaam Omega-3 vetzuren niet
kan vasthouden is het ook belangrijk om uw voeding regelmatig aan te vullen met Omega-3.*
ARIIX’s Omega-Q is de natuurlijke keuze voor de toevoeging
van dit dynamische duo essentiële ingrediënten aan uw
voeding in 1 gemakkelijk product.
*Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, genezing of
het voorkomen van ziekte.

ONOVERTROFFEN KWALITEIT - VISOLIË
ARIIX’s visoliën gebruikt in Omega-Q overtreffen overheidsvoorschriften wereldwijd wat
betreft verontreinigingen . Omega-Q biedt puur, hoogwaardig, geur- en smaakloos Omega-3
vetzuur aan.
ARIIX’s visoliën gebruikt in Omega-Q overtreffen overheidsvoorschriften wereldwijd wat betreft verontreinigingen.
Omega-Q biedt puur, hoogwaardig, geur- en smaakloos Omega-3 vetzuur aan.
De enige oliën gecertificeerd door de United States Pharmacopeial Convention (USP).
Geoogst van kleine oceaanvis – inclusief sardines en ansjovis – uit het ongerepte oceaangebied aan de Westkust van
Zuid-Amerika. Deze visgronden behoren tot de strengst gereguleerde visgronden ter wereld waardoor u verzekerd
bent, dat onze Omega Q afkomstig is van een gezonde, duurzame en hernieuwbare bron.
Oogsten van deze kleine vissen, in tegenstelling tot oogsten van blubber of grotere vissen, vermindert de kans op de
aanwezigheid van kwik, dioxines en andere verontreinigingen.
Onze visolie wordt nog verder gezuiverd en uitgebreid getest om te voldoen aan rigoreuze wereldwijde voorwaarden
voor kwaliteit en zuiverheid, inclusief voorwaarden van de Europese Unie, De Noorse Food Safety Authority, Health
Canada en de US FDA ( United States Food and Drug Administration).
Onze olie heeft ook de status van GRAS (Generally Recognized As Safe: algemeen erkend als veilig) van de FDA
gekregen.

ONOVERTROFFEN KWALITEIT - COENZYME Q-10
De CoQ-10 gebruikt in onze Omega-Q supplement is een van de meest geteste en pure CoQ-10 preparaten.
Onze CoQ-10 wordt geproduceerd door natuurlijke fermentatie van gist wat resulteert in minder verontreiniging dan op andere wijze geproduceerde CoQ10 kan bevatten.
Identiek aan de CoQ-10 aanwezig in Uw lichaam.
Onze CoQ-10 heeft een zelf gecontroleerde GRAS status (Generally Recognized As Safe: algemeen erkend als
veilig) voor gebruik in voeding en dranken.
Bevat geen Genetische Gemodificeerde Organismen (GGO’s), allergenen en is kosher gecertificeerd.
Onze CoQ-10 wordt gemaakt in de VS volgens de FDA’s Good Manufacturing Practices (Standaard Productieproces).
CoQ-10 is aangetoond veilig in diverse studies met dieren en mensen, met clinische dosissen tot 3.000 mg per
dag zonder enige negatieve bijwerkingen.
Trouw aan onze belofte om alleen de beste kwaliteit te leveren, maakt ARIIX Omega-Q nog gezonder door het
gebruik van olijfolie om de opname in het lichaam van CoQ-10 te bevorderen. Dit is in tegenstelling tot andere
goedkopere, synthetische stoffen als sojaolie, glycerine of Maltodextrine, vaak gebruikt in andere producten.

VOOR HET

HART

Volgens de Amerikaanse Hart Associatie zijn de Omega-3 vetzuren in visolie geassocieerd met
gezond functioneren van het immuun- en neurologische systeem, en van hart en bloedvaten.
Omega-Q helpt het hart doordat het Omega 3 EPA en DHA verstrekt, belangrijke nutriënten die een
goede invloed hebben op hartfuncties. Andere gerelateerde voordelen van Omega 3/DHA zijn het
helpen met het handhaven van een normale bloeddruk en gezonde triglyceride bloedniveaus, beide
factoren dragen bij aan een gezond cardiovasculair systeem.*1 *2

Omega-Q baat de hersenen doordat het Omega 3 EPA en DHA verstrekt. Dit zijn zeer belangVOOR
rijke nutriënten die het functioneren van de hersenen ondersteunen tijdens de ontwikkeling en
elke volgende levensfase. DHA ondersteunt vroege hersenontwikeling tijdens het derde trimester van de zwangerschap en de eerste twee levensjaren en DHA helpt ook met handhaven van
levenslange optimale hersenfunctie. Uitgebreid onderzoek door Dr. A.J. Richardson, PhD, Senior
Research Fellow, Centre for Evidence-Based Intervention, University of Oxford, heeft aangetoond dat
Omega 3 de hersenfunctie ondersteunt op een basaal niveau door de bloedtoevoer te verbeteren.*3
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VERSTAND

VOOR HET

LICHAAM

Omega-Q’s primaire ingrediënten, hoogwaardig CoQ-10 en Omega 3 vetzuren, zijn essentiële nutriënten, niet alleen voor hart en bloedvaten en de hersenen, maar ook voor de rest
van het lichaam. Deze “gezonde” vetten vervullen verschillende complementaire rollen in
algehele gezondheid door het ondersteunen van normale groei en ontwikkeling en ook als
bouwstenen voor cellen in belangrijke organen.*4

DE ARIIX BELOFTE VAN TOPKWALITEIT
Alle gels gebruikt in onze supplementen zijn geformuleerd met pure koudgeperste olijfolie. ARIIX ondersteunt een hernieuwbaar en duurzaam milieu door visolie te gebruiken van vis afkomstig uit de strengst gereguleerde visgronden ter wereld.
Onze productieafval wordt gerecycled en omgezet in biobrandstof gebruikt voor het runnen van onze “state-of the art”
faciliteiten. Wij ondersteunen een hernieuwbaar en duurzaam milieu door te verzekeren dat onze zakelijke middelen de
omgeving behandelen met de respect die het verdient.
*Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Amerikaanse Food
and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld voor de
diagnose, behandeling, genezing of het voorkomen van ziekte.

Supplement Feiten
Dosering: 1 capsule
Doseringen Per Container: 56
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Overige Ingrediënten: Gelatine, Glycerine, Citroenolie, Carob.

