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Isblå Omega-3 av Villaksolje
- Renere - Eksklusiv - Naturlig -

Isblå villaksolje er laget av 100% naturlig «pink salmon» olje.
Villaksen fiskes i laksefisket i Prince William Sound, Alaska, et
fiske etablert av inuitter for flere tusen år siden. Fisket er bære-
kraftig og MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council).

Villaksoljen er ikke fra konsentrat, og er uten rester fra alkohol
eller andre løsningsmidler, noe som gjør den til en naturlig renere
fiskeolje. «Pink salmon» har naturlig kort liv på 2 år, og rekker
derfor ikke å forurenses i vesentlig grad. Likevel renses den med
molekylær destilleringsteknologi på Island, noe som gjør Isblå 
Villaksolje til en av de absolutt reneste oljene på markedet.

Mange oljeprodusenter velger å «vinterisere» oljen, noe Isblå
Villaksolje ikke blir, og dermed beholdes oljens originale kvalitet.
Vi tilsetter heller ikke kjemiske fremstilte vitamin A eller D, men

naturlige tokoferoler (vitamin E) for å bevare ferskhet.



Omega-3 med kvalitet
Isblå ønsker å kunne levere produkter av ypperste kvalitet,
derfor har vi valgt villaksolje, som kilde til våre ledende 

omega-3-produkter.

Vi er svært opptatt av både matsikkerhet og kvalitet. 
Mange opplever oss som kravstore i våre valg. Det må vi være, 

for å kunne tilby sikre, ferske og de mest naturlige 
omega-3-løsningene på markedet.

Fordi høy kvalitet gir best effekt innen omega-3- tilskudd.

En kvalitetsolje skal smake mildt og godt, ikke ha dårlig 
ettersmak eller transmak som går over i malingssmak, og man
skal ikke gulpe fiske/transmak etter inntak. Oljen skal ikke 
lukte eller smake gammel fisk. Bit gjerne over kapsler 

for å kjenne om oljen er harsk.



Isblå Villaksolje 
120 kapsler, 1500 mg
med gurkemeie, pepper og vitamin K2
Innhold omega-3 pr anb. dagsdose: 380 mg 
Inkl. DHA 160 mg, EPA 140 mg, DPA 30 mg

Gurkemeie er en kraftig antioksidant og virker betennelses-
dempende. Ved å ta gurkemeie med olje, muliggjør man opptak 
fra tarmen. 
Sort pepper er tilsatt for å bremse opptaket av de inaktive
metabolittene i gurkemeie og øker dermed opptaket av de effektive
virkestoffene. 
Vitamin K2 hjelper til med oppbygging av beinvev, forhindrer
 nedbryting av nervevev og er nødvendig for koagulasjon av blodet.

Bit gjerne over kapslene våre for å kjenne om kvaliteten på
produktet er god, vær obs på at vi har tilsatt gurkemeie og pepper,
og denne smaken kan være ganske sterk.
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Isblå Villaksolje 
flytende 250 ml, 4500 mg 
– med anisolje

Innhold omega-3 pr anb. dagsdose: 1100 mg 
Inkl. DHA 470 mg, EPA 440 mg, DPA 100 mg

Anisolje er spesielt egnet for å bevare ferskhet, og gir villaksoljen
en mild og god smak av anis (lakris). Som eterisk olje er anis kjent
som god for pusten og fordøyelsen. 
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Isblå Villaksolje 
flytende 250 ml, 4500 mg
– med sitron

Innhold omega-3 pr anb. dagsdose: 1100 mg 
Inkl. DHA 470 mg, EPA 440 mg, DPA 100 mg

Sitron- og appelsinolje, gir en naturlig og mer familievennlig
smak. Både sitron- og appelsinolje er blant annet kjent for sine
forfriskende smaker, i tillegg til sine rensende, styrkende og
antiseptiske egenskaper. 
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Hva er omega-3?
Omega-3 fra villaksolje inneholder de lange 

fettsyrene DHA, EPA og DPA.
DHA og EPA er kjente fettsyrer, og som holder celleoverflaten 
myk og som skal bidra til blant annet god hjertehelse, i tillegg til

hjernehelse og normalt syn.
DPA er en mindre kjent fettsyre, men den finnes blant 

annet i villaksolje, selolje og morsmelk, noe som kan vise oss at
denne fettsyren er viktig for utvikling og vekst. Ved inntak av DPA

via tilskudd øker ikke bare blodverdiene på DPA, 
men også EPA og DHA.

DPA er kraftig betennelsesdempende og ser ut til å motvirke
harde og stive blodårer, og det er kanskje derfor denne fettsyren 

er så viktig for god hjertehelse.



Hvorfor skal 
vi egentlig ta omega-3?

Omega-3 er flerumettede og essensielle fettsyrer som hjelper cellene
i kroppen til å fungere normalt. Disse fettsyrene klarer ikke kroppen
å lage selv, dermed må vi tilføre disse via mat eller næringstilskudd.
Vi trenger omega-3 for normal utvikling av synet, samt for normal
hjerne- og hjertefunksjonen. Gravide og ammende bør også få i seg

nok omega-3, for et sunt svangerskap og for barnets helse 
og normale utvikling av hjerne og syn. 

Er du usikker på ditt behov for omega-3? Isblå anbefaler deg å teste
for å få svar. Vi tilbyr omega-3 fettsyretest, slik at du skal være

sikker på at du  optimaliserer doseringen. Det skal likevel sies, at de
aller fleste har godt av å ta mer enn en teskje om dagen.

Enkelt sagt trenger vi omega-3 til å beskytte cellene 
i kroppen vår, for å gjenopprette og opprettholde

normale kroppsfunksjoner!


