
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

• Vuxna: Två mjuka gelékapslar dagligen, helst 10 minuter före måltid.

• Barn 4+: En mjuk gelékapsel dagligen.

Frågor och svar

Vilka tecken visar att vi inte får i oss tillräckligt med Omega-3 i vår kost?

Några av symptomen är trötthet, torr hud, sköra naglar och hår, förstoppning, depression, ledvärk, dålig koncentration.

Vilka naturliga livsmedelskällor innehåller Omega-3?

Några livsmedelskällor som innehåller Omega-3 är lax, sardiner, makrill, naturbeteskött, linfrö, chiafrön, valnötter, 
sojabönor, ton�sk samt mjölkprodukter ifrån gräsätande djur.

Hur mycket Omega-3 behöver jag?

 Kända hälsoorganisationer rekommenderar dagliga mängder av Omega-3, men ingen universell standard har 
fastställts. Den exakta mängden varierar från organisation till organisation. Till exempel, AHA (American Heart 
Association) rekommenderar 2 portioner fet �sk per vecka för allmänhälsan, 1000mg / dag för patienter med krans- & 
kärlssjukdom, och 2000 - 4000 mg / dag för patienter med höga triglycerider. WHO rekommenderar 250 -500 mg / dag 
av EPA + DHA.
EFSA rekommenderar 3000 mg / dag för att sänka blodtrycket, 2000 mg för att minska triglyceridnivåerna, 250 mg för 
att upprätthålla normal hjärnfunktion och 250 mg för att upprätthålla normal syn.
En portion av NHT Globals Omega-3 essentiella fettsyror överstiger den rekommenderade minsta dagliga dosen för 
maximala hälsofördelar.

Vilka fiskkällor används i Omega-3 essentiella fettsyror?

Fiskolja som används i Omega-3 essentiella fettsyror kommer från ansjovis och sardiner. Det visar sig att mindre �skar, 
såsom ansjovis och sardiner, är det bästa valet eftersom de har mindre bioackumulation (miljögifter) än större �skar.

Vem bör ta Omega-3 essentiella fettsyror?

Omega-3 essentiella fettsyror erbjuder hälsofördelar för människor i alla åldrar. NHT Globals Omega-3 essentiella 
fettsyror är säkert för både vuxna och barn.

Engagemang för hållbar utveckling
Fiskoljan som används i NHT Globals Omega-3 essentiella fettsyror 

kommer från hållbara källor som uppfyller strikta standarder för 

certifiering av Friends of the Sea (FOS); en internationell 

organisation som ägnar sig åt bevarande av marina livsmiljöer runt 

om i världen.



Vi varnas ofta för farorna av att konsumera för mycket 
fett, men i själva verket finns det både bra och dåliga 
fetter och alla har inte samma sammansättning. Fetter 
som återfinns i olika typer av mat kan brytas ner till 
olika fettsyror i kroppen. Bland dessa räknas Omega-3 
fettsyror som essentiella fettsyror, vilka är viktiga för 
cellmembranen (som är en nyckelfaktor till en 
välfungerande kropp och hälsa). 

Dessa ”bra fetter” kan inte produceras av kroppen 
själv utan istället måste vi få i oss dessa näringsämnen 
via livsmedel eller kosttillskott. Allt fler studier och 
forskningsresultat påvisar betydelsen av Omega-3 
fettsyror för hälsan. Brist på dessa essentiella syror 
kan leda till trötthet, torr hud, sköra naglar och hår, 
förstoppning, depression, svaga leder, svårighet att 
koncentrera sig och andra symptom.

Omega-3
ESSENTIAL FATTY ACIDS
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EPA och DHA är kända som de två viktigaste Omega-3 fetterna 
för hälsan. De är nyckeln till en optimal funktion av kroppens 

system såsom hjärnan, hjärtat, ögonen och lederna.

EFSA (European Food Safety Authority) bekräftade att ett 
orsakssamband har fastställts mellan konsumtion av EPA och 

DHA och en sänkning av blodtryck och blodkoncentrationen av 
triglycerider, samt att det bidrar till normal hjärnfunktion och 

normal syn. [EFSA Journal 2011, 9 (4): 2078; EFSA Journal 2010; 8 (10): 17
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Omega-3: EPA och DHA

En mycket raffinerad och 
koncentrerad Omega-3 fiskolja, 
kapsel (gelatin, glycerin och 
källvatten), naturliga citrussmaker 
och en äganderättsskyddad 
antioxidantblandning (bestående 
av rosmarinextrakt, solrosolja 
[frön], askorbylpalmitat och 
naturliga tokoferoler).

HÄlsofördelar för hela kroppen

Hjärt- och kärlsystemet:
Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA kan sänka 
förhöjda triglyceridnivåer och minska risken för 
hjärtsjukdomar. Enligt EFSA, EPA och DHA krävs det 
cirka 2-4 g / dag (2000-4000 mg) för att få den 
påstådda effekten på triglycerider i blodet. Ett intag 
av cirka 250 mg / dag bidrar till den normala 
funktionen av hjärtat.

Hjärnan:
Studier visar att Omega-3 kan förbättra kognitiv funktion och är 
avgörande för neurologisk utveckling hos foster (250 mg / dag).

Zdraví kloub:
Studie ukazují, že Omega-3 mohou pomoci zmírnit symptomy 
artritidy snížením tuhosti a bolesti kloub�.
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NHT Globals Omega-3 essentiella fettsyror är en 
högeffektiv, extremt ren Omega-3 fiskolja. Den 

innehåller mer än 1000 mg av Omega-3 per 
portion. Den inte bara uppfyller, utan även 

överträffar det dagliga rekommenderade värdet 
av Omega-3 som rekommenderas av stora 

hälsoorganisationer och internationella experter. 
En dos av produkten ger rikliga 600 mg EPA 

och 400 mg DHA, det vill säga totalt 1000 mg 
(EPA och DHA som ingår i liknande produkter på marknaden 

ger omkring 500 mg per portion).


