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Produktsammanfattning

OmegaGize³™ kombinerar kraften hos tre viktiga dagliga 
kosttillskott – omega-3 fettsyror, vitamin D-3 och CoQ10 
(ubikinon). Dessa tillskott kombineras med vår egenutvecklade 
eteriska oljeblandning för att skapa en fiskolja rik på omega-3 
och DHA som kan främja allmänt välbefinnande. Vid daglig 
användning samverkar dessa ingredienser för att främja normal 
hälsa för hjärna, hjärta, ögon och leder.

•	 Omega-3-fettsyror,	DHA	(dokosahexaensyra)	och	EPA	
(eikosapentaensyra) har länge studerats för sin förmåga att 
hjälpa det naturliga immunförsvaret, kardiovaskulära funktioner 
och normal hjärnfunktion. Den omega-3 som används i 
OmegaGize³ är en av de renaste fiskoljorna som finns och är 
noggrant och oberoende testad för att säkerställa att den är fri 
från miljögifter.

•	 CoQ10	är	en	oljelöslig,	vitaminliknande	substans	som	
förekommer naturligt i allt djurliv. Den spelar en viktig roll för 
den normala funktionen av kroppens celler och finns i högsta 
koncentration i de hårt arbetande organen i kroppen – särskilt 
hjärta, lever och njurar. När vi åldras börjar CoQ10-nivåerna 
att minska, vilket gör det nödvändigt att komplettera dem. 
OmegaGize³ innehåller bioidentiska Kaneka Q10™ CoQ10, 
världens bästa CoQ10.

•	 Vitamin	D-3	är	en	fettlöslig	vitamin	som	kan	bidra	
till att främja redan normal cirkulation, förbättra humöret och 
förbättra kroppens förmåga att absorbera kalcium.

Dessa kvalitetsingredienser kompletteras med de rena eteriska 
oljorna kryddnejlika, tysk kamomill och grönmynta för att bidra 
till en hälsosam reaktion på inflammation och öka formelns 
stabilitet	och	antioxidantskydd.	Ingredienserna	i	OmegaGize³	
är	skyddade	från	lipidoxidation	och	kapselförhårdning	

av en innovativ kapsel av fiskprotein, vilket bidrar till att 
innehållet förblir verksamt och håller sig färskt. Dessa viktiga 
näringsämnen stödjer normala funktioner i hjärna, hjärta, hud, 
ögon och leder, vilket resulterar i ett suveränt kosttillskott som 
är värt Young Living-namnet.

Fördelar

•	 Stöder	hjärt-	och	skeletthälsa

•	 Stöder	normal,	frisk	hjärnfunktion

•	 Ger	viktiga	EPA-	och	DHA-näringsämnen

•	 Stöder	normalt	immunförsvar	och	antioxidantnivåer

•	 Främjar	friska	ögon,	hud	och	leder

•	 Främjar	känslomässigt	välbefinnande

•	 Stöder	allmänt	välbefinnande
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OmegaGize3™

†100% pure essential oil
Other Ingredients: Gelatin (tilapia), Silicon dioxide, 
purified water

Amount Per Serving                                          %DV*
Calories                                                     9
   Calories from Fat                                     9
Total Fat                                                    1 g           2%
   Saturated Fat                                   <0.5 g            3%
   Polyunsaturated Fat                             1 g              **
   Monounsaturated Fat                      <0.5 g              **
Vitamin D (as Cholecalciferol)           950 IU         237%
Vitamin E (as Rice Bran Oil)               15 IU         50%
Proprietary OmegaGize3 Blend           1090 mg
Gize3 Fish Oil                                                              **
     Omega-3 Fatty Acids                                             **
          Eicosapentaenoic acid (EPA)        135 mg       **
          Docosahexaenoic acid (DHA)       310 mg       **
CoQ10 (Kaneka Q10™)(as ubiquinone)   40 mg       **
Essential Oil Enhancement Blend       156 mg
  Clove† (Syzygium aromaticum) flower bud oil          **
  German Chamomile† (Matricaria recutita) flower oil **
  Spearmint† (Mentha Spicata) leaf oil                        ** 
  Mixed Carotenoids                                                    **

Supplement Facts
Serving Size: 4 liquid ocean capsules 
Servings Per Container: 30

 *Percent Daily Values (DV) are based on a 2000    
  calorie diet.  **Daily Value (DV) not established.
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Vem ska ta OmegaGize³?

•	 Alla som vill upprätthålla en normal nivå av 
välbefinnande

•	 Personer	som	söker	mental	klarhet	och	fokus

•	 De	som	vill	ha	extra	stöd	för	normal	kardiovaskulär	
funktion

•	 De som önskar slätare hud genom förbättrad fyllighet 
och tjocklek

•	 Personer	som	vill	undvika	brist	på	DHA	och	få	
överlägsna	fördelar	från	ett	komplett	DHA/EPA-
tillskott

•	 Personer	som	vill	ha	extra	stöd	för	ledfunktion

Förslag på användning

•	  Förtäring: Ta 4 kapslar dagligen, 2 på morgonen och 
2 på kvällen för dagligt upprätthållande. Ta 8 kapslar 
för större hälsofördelar.

•	 För	maximal	nytta	bör	OmegaGize3	tas	konsekvent	
regelbundet.

Försiktighetsåtgärder

•	 Om	du	är	gravid,	ammar,	tar	medicin	eller	lider	av	en	
sjukdom,	rådgör	med	en	läkare	före	användning.

•	 Konsultera	en	barnläkare	innan	du	ger	till	ett	barn.

Visste du att…?

•	 Naturliga variationer i de eteriska oljorna kryddnejlika och 
tysk kamomill kan göra att färgen på kapseln varierar något.

•	 Vitamin D är en fettlöslig vitamin som är nödvändig för att 
upprätthålla normal kalciummetabolism.

•	 Vitamin D är känt som "må bra-vitamin" för sin förmåga att 
förbättra humöret.

•	 När vi åldras tunnas fettcellerna i hudens subkutana 
fettlagret ut och tenderar att bli ojämnare, Omega-3 bidrar 
till att göra detta lager tjockare och jämnare.

•	 CoQ10 är ett kraftfullt, fettlösligt, vitaminliknande ämne som 
förekommer naturligt i alla former av djurliv.

•	 Både	EPA	och	DHA	är	omega-3-fettsyror	som	är	

vetenskapligt klassificerade som näringsämnen vilka är 
nödvändiga för människors hälsa.

•	 Vitamin	A,	D	och	E	är	fettlösliga	vitaminer	som	kan	hjälpa	till	
att upprätthålla ett friskt skelett och främja synhälsa.

Kompletterande produkter

•	 NingXia Red™

•	 True Source™

•	 Longevity™

•	 Balance Complete™
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