Brochure

Assortiment vetzuren

“Kennis over de werking van ons lichaam
staat centraal bij alles wat we ontwikkelen”
Beste lezer,
Voor u ligt de brochure waarin wij ons vernieuwde vetzurenassortiment
presenteren. Met trots en plezier hebben wij de afgelopen periode met
onze collega’s gewerkt om dit assortiment op een aantal punten voor u
aanzienlijk te verbeteren.
Graag vertellen we u in deze brochure wat dit vernieuwde vetzuren
assortiment voor u betekent. Ook vindt u in één oogopslag hoe ons
vernieuwde assortiment vanaf nu is opgebouwd, hoeveel meer van de
onmisbare vetzuren EPA en DHA in de verschillende producten zitten
en welke doseringen u kunt hanteren. Zo kunt u gemakkelijk en snel
bepalen welk product het beste past bij de behandeling van uw cliënt.
Kennis over de werking van ons lichaam staat centraal bij alles wat we
ontwikkelen en daarom hebben we ter inspiratie een artikel over hersen
ontwikkeling toegevoegd van onze kennis- en educatiepartner Natura
Foundation. Een mooie link naar het belang van vetzuren!
Mocht u naar aanleiding van deze brochure nog vragen hebben,
dan helpt onze klantenservice u graag.
Namens Bonusan,
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de rechtbank van Dordrecht). U vindt onze
voorwaarden op www.bonusan.com.
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consumenten en dient in geen geval aan consumenten ter beschikking te worden gesteld. Deze
brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen we niet uitsluiten dat
de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook, onjuistheden bevat. Noch Bonusan BV,
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voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan.
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Jacoline Bogaerds

4. Duurzaamheid uit respect
voor onze leefomgeving
Bonusan vindt het belangrijk om
bij te dragen aan duurzaamheid.
Al onze visvetzuurproducten
hebben nu het MSC-keurmerk*.
Dit betekent dat ze afkomstig
zijn uit visserij die onafhankelijk
gecertificeerd is volgens de
MSC-standaard voor een goed
beheerde en duurzame visserij.
Het keurmerk garandeert onder
andere dat de visstand op peil blijft,
het ecosysteem minimaal wordt
beschadigd en de (inter)nationale
visserijwetgeving wordt nageleefd.
Dit maakt het hele proces, van
vangst tot voedingssupplement,
gegarandeerd duurzaam.

Het bijzondere van ons vernieuwde
vetzurenassortiment
Voor de inname van kwalitatief goede vetzuren zijn we grotendeels
afhankelijk van externe bronnen. Het liefst halen we de vetzuren
die ons lichaam nodig heeft, uit voeding en met name uit vis. Helaas
is vis vaak niet meer zo zuiver als deze ooit was. Bovendien eten
we gemiddeld ook te weinig vis, waardoor we te weinig omega-3
vetzuren binnenkrijgen. Bonusan heeft al jaren een breed en
kwalitatief hoogwaardig assortiment vetzuren en dat is vanaf nu
vernieuwd. Hoe? Dat leest u hier.

1. Verhoogde hoeveelheid EPA
en DHA in onze producten
In een aantal van onze producten
hebben we de onmisbare vetzuren
EPA en DHA aanzienlijk verhoogd,
zoals in de Omega-3 MSC DHA Forte
en de Omega-3 MSC EPA Forte.
De Omega-3 DHA Forte heeft 2x
meer DHA en de Omega-3 EPA Forte
bijna 3x meer EPA dan zijn voor
gangers. Tegelijkertijd hebben wij de
softgels groter gemaakt waardoor
er sneller hogere concentraties DHA
en EPA ingenomen kunnen worden.
Tevens introduceren we een nieuwe
drinkolie: Omega-3 MSC Drinkolie.
Deze nieuwe drinkolie bevat per
advies dagdosering bijna 2x zoveel
EPA en DHA dan zijn voorganger.

2. Een goede opname
door het lichaam
Vaak wordt vetzuursuppletie
gemaakt met vetzuurverbindingen
die van nature niet in het lichaam
voorkomen. Die kan het lichaam
moeilijker verwerken, waardoor de
opname minder is. Daarom bieden
wij onze vetzuren in triglyceriden
vorm aan. Die komt van nature in het
lichaam voor en is dus makkelijker
op te nemen. Daarnaast gebruiken
we vanaf nu ook visgelatine voor de
wand van de softgel, in plaats van
runder- of varkensgelatine.

3. Een product voor elk
type cliënt en behandeling
Ons assortiment is een doordachte
productlijn met producten voor
iedere individuele behoefte, die
zowel als basissuppletie als voor
therapeutische doeleinden ingezet
kunnen worden. Er zijn diverse
concentraties in omega-3 vetzuren
EPA en DHA, in softgels of in
drinkolie, grote en kleine softgels
en u kunt kiezen uit vis- of plant
aardige vetzuren.

* Synomega volgt later

5. Zuiver, vers en
een zachte smaak
Onze visolie is grondig gefilterd,
geurloos gemaakt en gezuiverd
van schadelijke verontreinigingen
(ontdaan van zware metalen,
dioxines en PCB’s) en heeft
bovendien een lage totoxwaarde.
Dankzij deze hoge kwaliteit van de
vetzuren worden onze producten
na inname goed verdragen en
behoren oprispingen met vissmaak
tot het verleden.

Visvetzurenassortiment

Omega-3 MSC
–	Bevat omega-3 in
triglyceridenvorm, dit is de
natuurlijke vorm zoals in ons
voedsel en wordt daardoor
goed opgenomen
–	150 mg EPA en 100 mg DHA
per softgel
–	De softgels zijn klein, makkelijk
slikbaar en ideaal voor
dagelijks gebruik

Omega-3 MSC bevat 500 mg
visolie per softgel, waarvan
150 mg EPA en 100 mg
DHA. De softgels kan men
het best 1-3 maal daags
tijdens of vlak na de maaltijd
innemen. Omega-3 MSC is
geschikt voor kinderen en
volwassenen.

	Omega-3 MSC
Drinkolie
–	Bevat omega-3 in
triglyceridenvorm, dit is de
natuurlijke vorm zoals in ons
voedsel en wordt daardoor
goed opgenomen
–	Lichte citroensmaak dus veel
toepassingen, bijvoorbeeld
door salades en smoothies
–	Flexibel en makkelijk te
doseren

Omega-3 MSC Drinkolie bevat
830 mg visolie per theelepel
(à 1,5 ml), waarvan 423 mg
EPA en 279 mg DHA. Het is
aan te bevelen dagelijks 0,5
tot 1 theelepel bij de maaltijd
in te nemen. Omega-3 MSC
Drinkolie is geschikt voor
kinderen en volwassenen.

	Omega-3 MSC
DHA Forte
–	Bevat 460 mg DHA én 100 mg
EPA omega-3 vetzuren per
softgel
–	Eenvoudige manier om hoge
dosering DHA toe te dienen
–	DHA is een belangrijke
bouwsteen voor de
hersenen en is goed voor
het gezichtsvermogen. Dit
gunstige effect van DHA wordt
verkregen bij een dagelijkse
inname van 250 mg DHA

Omega-3 MSC DHA Forte
bevat 1000 mg visolie per
softgel waarvan 100 mg EPA
en 460 mg DHA. Het is aan
te bevelen dagelijks 1 softgel
tijdens of vlak na de maaltijd in
te nemen. Omega-3 MSC DHA
Forte is geschikt voor kinderen
en volwassenen.

	Omega-3 MSC
EPA Forte
–	Bevat 550 mg EPA én 210 mg
DHA omega-3 vetzuren per
softgel
–	Een hoge concentratie
EPA ten opzichte van DHA
(EPA:DHA verhouding 9:2)
–	EPA en DHA zijn goed voor het
hart. Dit gunstige effect wordt
verkregen bij een dagelijkse
inname van 250 mg EPA en
DHA

Omega-3 MSC EPA Forte
bevat 1000 mg visolie
per softgel, waarvan 550 mg
EPA en 210 mg DHA.
De softgels kan men het best
eenmaal daags tijdens of vlak
na de maaltijd innemen.
Omega-3 MSC EPA Forte is
geschikt voor kinderen en
volwassenen.

PrimOmega-3 MSC
–	Bevat omega-3 vetzuren
EPA en DHA en het omega-6
vetzuur GLA
–	Waardevolle combinatie
van visolie, borageolie en
teunisbloemolie
–	Makkelijk slikbare softgels

PrimOmega-3 MSC
bevat per softgel 449 mg
teunisbloemolie, 320 mg
visolie en 230 mg borage
olie waarvan 96 mg EPA,
61 mg DHA en 80 mg GLA.
Men kan het best tweemaal
daags 2 softgels tijdens of
vlak na de maaltijd innemen.
PrimOmega-3 MSC is
geschikt voor kinderen en
volwassenen.

	Omega-3 MSC
Krillolie
–	Krillolie is rijk aan de
complexe, onverzadigde
vetzuren EPA en DHA
–	Krillolie staat laag in de
voedselketen en biedt daarom
de schoonste vetzuren
–	Levert de vetzuren EPA
en DHA in hun natuurlijke
en goed opneembare
fosfolipidenvorm

Omega-3 MSC Krillolie bevat
500 mg krillolie per softgel,
waarvan 60 mg EPA en
28 mg DHA. De softgels
kan men het best 1-3 maal
daags tijdens of vlak na de
maaltijd innemen. Omega-3
MSC Krillolie is geschikt voor
kinderen en volwassenen.

Synomega-3
–	Unieke combinatie van
omega-3, choline en
vitamine D3
–	Dankzij emulsievorm optimale
opname in het lichaam
–	Flexibel en makkelijk te
doseren

Synomega-3 bevat 600 mg
visolie per eetlepel (à 8,0 ml),
waarvan 100 mg EPA en
500 mg DHA en daarnaast
10 mcg vitamine D3 en
82,5 mg choline. Het is aan
te bevelen dagelijks 1 eetlepel
tijdens of vlak na de maaltijd
in te nemen. Synomega-3
is geschikt voor kinderen en
volwassenen.

	Levertraan
Forte MSC
–	Waardevolle combinatie van
visolie en vitamine A en D3
–	Olie gewonnen uit de lever
van duurzaam gevangen
kabeljauw
–	De softgels zijn klein en
makkelijk slikbaar

Levertraan Forte MSC bevat
270 mg visolie per softgel
en is rijk aan vitamine A en D.
Het is aan te bevelen eenmaal
daags tijdens of vlak na de
maaltijd een softgel in te
nemen. Levertraan Forte MSC
is geschikt voor volwassenen
en kinderen vanaf 4 jaar.

Plantaardige vetzuren
Verdieping

Hersenontwikkeling:
evolutionaire achtergrond

	Omega-3
Algenolie

	GLA
Drinkolie

–	Bevat 250 mg DHA en 5 mcg
vitamine D3 per softgel
–	Algenolie is geschikt voor
vegetariërs en veganisten
–	De softgels zijn makkelijk
slikbaar, reukloos en
smaakloos

–	Bevat GLA uit borageolie,
een natuurlijke bron van GLA
–	De drinkolie bevat minimaal
20% GLA en is gemakkelijk in
te nemen
–	Flexibel en eenvoudig te
doseren dankzij de handige
schenkdop

Omega-3 Algenolie bevat
625 mg algenolie per softgel
waarvan 250 mg DHA en
5,0 mcg plantaardige
vitamine D3. Het is aan te
bevelen eenmaal daags tijdens
of vlak na de maaltijd 1-3
softgel(s) in te nemen.
Dit product is geschikt
voor zowel kinderen als
volwassenen.

GLA Drinkolie bevat 275 mg
GLA per theelepel (à 1,5 ml).
Het is aan te bevelen 1-2
daags 1 theelepel bij de
maaltijd in te nemen. GLA
Drinkolie is geschikt voor
kinderen en volwassenen.

Maak kennis met
Natura Foundation
Onze kennis- en educatiepartner Natura
Foundation heeft de missie om samen
met u, als gezondheidsprofessional, meer
mensen regie te geven over hun eigen
gezondheid. Dit doet ze door het delen
van kennis via monografieën, webinars,
kennisevents en nieuwsartikelen zoals
hiernaast.

Steeds meer onderzoek laat zien hoe belangrijk uitgebalanceerde voeding is voor onze
hersenen. Dat geldt in het bijzonder voor het
aandeel visvetzuren en mineralen. Wanneer
we niet voldoende van deze nutriënten
binnenkrijgen, staat dit een optimale
breingezondheid in de weg. Dit is evolutionair verklaarbaar. Ongeveer 2 miljoen jaar
geleden maakten de hersenen van onze
verre voorouders een enorme groeispurt
door. De groeispurt van onze hersenen
vond niet op de Afrikaanse Savanne plaats,
de ontstaansplek van de Homo sapiens.
Waarschijnlijker is vanaf het moment dat
onze voorouders gingen rondtrekken en zij
zich op zoek naar voedsel in de nabijheid van
zeeën, meren en water bevonden. Wanneer
we teruggaan naar onze evolutionaire roots,
zien we dat voedsel op de savanne zeer arm
is aan DHA. Er bestaan vrijwel geen planten
die voldoende calorieën leveren en tegelijkertijd een goede bron zijn van dit vetzuur.
Daarbij komt dat planten op het gebied van
omega-3 vooral alfalinoleenzuur te bieden
hebben. Ook vlees heeft lage en moeilijk
toegankelijke gehaltes DHA. Prooidieren
bevatten het vetzuur vooral in de hersenen.
Deze werden door de vroege mens dan wel
samen met de andere organen opgegeten,
maar de sporadische opbrengsten uit de
jacht voorzagen geenszins in een voldoende
hoge, dagelijkse aanvoer. Daar tegenover
staat dat de watervoedselketen juist zeer
rijk is aan DHA. Algen, vis, schelpdieren,
zeevruchten, water- en kustplanten bevatten
allemaal veel DHA. Ook bijvoorbeeld eieren
van vogels die nabij water leven hebben een
verhoogd gehalte van het vetzuur. Oftewel:

Homo sapiens

als je nabij of in het water leeft, is de toevoer
van DHA langs diverse wegen gewaarborgd.
Wat ook meespeelt, is dat DHA in de kust
gebieden relatief makkelijk toegankelijk is.
En watervoedsel is ook nog eens de belangrijkste en makkelijkst toegankelijke bron van
neanderthalensis
belangrijke mineralen.Homo
Tegen deze
achtergrond is het moeilijk voor te stellen dat de
spectaculaire hersengroei bij Homo sapiens
binnen een hersennutriëntarme omgeving
als de savanne heeft plaatsgevonden; het
aanwezige groeipotentieel van de hersenen
en daarmee de hersenontwikkeling werd
Homo erectus
pas volledig benut met de aanvoer van
voldoende vetzuren (met name EPA en DHA)
en hersenselectieve mineralen (jodium,
zink, selenium, koper en ijzer) toen de mens
zich begaf naar het land-water-ecosysteem
langs de kusten van Afrika. Mede dankzij
deze voedingsstoffen zijn onze hersenen
Homo habilis
uitgegroeid tot hun huidige opbouw, omvang
en potentieel.
Natura Foundation organiseert Kennis-in-
Praktijkdagen op inspirerende locaties. Op deze
middagen doet u relevante kennis op over een
thema en ontvangt u praktische handvatten
voor uw behandelingen.
Australopithecus
Bent u op zoek naar meer wetenschappelijke
artikelen of ons educatieprogramma? Bezoek de
website via www.naturafoundation.nl.

Homo sapiens
200.000 jaar geleden

Homo neanderthalensis
700.000 jaar geleden

Homo erectus
1 miljoen jaar geleden

Homo Habilis
2 miljoen jaar geleden

Australopithecus
4 miljoen jaar geleden

Sahelanthropus
Sahelanthropus
7 miljoen jaar geleden

Visvetzuren
Code

Productnaam

Inhoud

0673

Omega-3 MSC

90 softgels à 500 mg

0674

Omega-3 MSC

180 softgels à 500 mg

0646

Omega-3 MSC Drinkolie

58 ml olie

0663

Omega-3 MSC DHA Forte

30 softgels à 1.000 mg

0665

Omega-3 MSC DHA Forte

60 softgels à 1.000 mg

0654

Omega-3 MSC EPA Forte

30 softgels à 1.000 mg

0658

Omega-3 MSC EPA Forte

60 softgels à 1.000 mg

0668

Levertraan Forte MSC

60 softgels à 270 mg

0669

Levertraan Forte MSC

120 softgels à 270 mg

0675

PrimOmega-3 MSC

60 softgels à 1.000 mg

0676

PrimOmega-3 MSC

120 softgels à 1.000 mg

0666

Omega-3 MSC Krillolie

60 softgels à 500 mg

0667

Omega-3 MSC Krillolie

120 softgels à 500 mg

0747

Synomega-3

250 ml emulsie

Plantaardige vetzuren
Code

Productnaam

Inhoud

0750

Omega-3 Algenolie

60 softgels à 625 mg

0840

GLA Drinkolie

100 ml olie

www.bonusan.nl/vetzuren

