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OVER EQOLOGY

Eqology is een duurzaam bedrijf uit Noorwegen, opgericht in
1998.
Het belang van het bedrijf is het natuurlijk evenwicht
houden in je lichaam met behoudt van de natuur.
De olie maken ze van de snijresten van kabeljauwfilet die
gevangen worden voor de Noorse restaurants. Normaal
wordt het afval overboord gegooid voor de meeuwen. Nu
wordt er de olie van gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er geen
extra vissen gevangen worden om de olie te winnen.
MCS en CoC gecertificeerd
Laagste totoxwaarde (<4)
Vis uit de koudste zeeën wat voor hogere DHA zorgt
100% natuurlijk
Bevat speciaal geselecteerde olijfolie met veel antioxidanten

EVOLUTIE
Als je terug kijkt naar de evolutie dan zien we dat ons menselijk
brein enorm gegroeid is toen we aan zee zijn gaan wonen. Door het
dagelijks eten van vis kregen we DHA binnen waardoor het brein is
gaan ontwikkelen.

WAAROM
OMEGA 3?

OMEGA 3 WORDT NIET OPGESLAGEN
Doordat we aan zee gingen wonen en elke dag vis tot ons namen
werd omega 3 niet opgeslagen in het lichaam. Nu anno 2022/2023
eten we bijna geen vis meer. én als we wel vis eten dan is dit vaak
gekweekte vis waar bijna geen omega 3 in zit.

OMEGA 6 BRENGT ONS UIT BALANS
Omega 6 wat we vroeger binnen kregen via noten, was er maar een
klein gedeelte van het jaar. Omega 6 moest daardoor wél
opgeslagen worden in ons lichaam en dat gebeurd nu nog steeds.
Helaas krijgen we nu elke dag extreem veel omega 6 binnen.
Omega 6 maakt ontstekingen in het lichaam (wat soms nodig is)
maar dan hebben we genoeg omega 3 nodig om die ontstekingen
te stoppen. Tegenwoordig is deze balans ver te zoeken

CELMEMBRAAN
DIE MOET SOEPEL ZIJN
Je lichaam bestaat uit cellen en elke cel heeft een
celmembraan. Die moet soepel zijn zodat alle vitamines,
mineralen, hormonen, eiwitten, etc naar binnen kunnen
en de afvalstoffen die geproduceerd zijn de cellen weer
kunnen verlaten zodat ze je lichaam uit kunnen.
Het eten van geraffineerde koolhydraten, suikers en
transvetten (gefrituurd) verharden de celmembranen.
Dit betekent dat voedingstoffen niet worden op genomen
maar ook de eicel moeilijker bevrucht kan worden met de
spermacel.
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WAAROM EEN
ABONNEMENT?

De rode bloedcellen hebben ongeveer 5 maanden nodig om te
vernieuwen. Voordat je rode bloedcellen optimaal de omega 3
hebben opgenomen duurt dat ongeveer 5 maanden.
1 flesje visolie slikken heeft daarom geen zin.
Eqology gaat voor kwaliteit en voor jouw optimale gezondheid
daarom willen ze dat je het minimaal 6 maanden gebruikt. Na 5
maanden kan je het makkelijk zelf opzeggen.
Weet wel dat als je dan stopt, je omega 3 vetzuren weer steeds
minder worden.

Als ik nog maar één
supplement de rest
van mijn leven mag
gebruiken dan is het
omega3

Visolie / algenolie

PRODUCTEN

Vitamine D3/K2

Nordic Energy
Collageen

VISOLIE

De eerste maand ontvang je twee flessen. Zodat je kan starten met een
dubbele dosis. 10ml in de ochtend en 10 ml in de avond.
Daarna ontvang je 1 fles per maand.
Je kan kiezen uit de smaak citroen of sinaasappel

PRIJS:
De eerste maand € 74,De volgende maanden € 37,-

Klik hier om te bestellen

VOORDEEL:

Dit is de goedkoopste manier om de visolie te gebruiken.

NADEEL:

Doordat je geen omega3 test hebt weet je niet wat jouw vetzurenbalans
bij de start is en wat de olie na 5 maanden gedaan heeft in jouw lichaam.

VISOLIE + OMEGA3 TEST
De eerste maand ontvang je twee flessen. Zodat je kan starten met een
dubbele dosis. 10ml in de ochtend en 10 ml in de avond.
Daarna ontvang je 1 fles per maand.
Je ontvangt de eerste maand van mij een omega3 test cadeau t.w.v. € 85
en je ontvangt in de 5e maand weer een omega3 test zodat je precies
kan zien wat de olie voor je gedaan heeft
Je kan kiezen uit de smaak citroen of sinaasappel

PRIJS:
De eerste maand € 74,De volgende maanden € 37,-

VOORDEEL:

Je kan precies meten wat de omega3 vetzuren balans in je lichaam is

Klik hier om te bestellen

FAMILYPACK

1 VOLWASSEN + 1 KIND

De eerste maand ontvang je twee flessen( volwassenen) . Zodat je kan
starten met een dubbele dosis. 10ml in de ochtend en 10 ml in de avond.
Ook ontvang je 1 kindervisolie.
Daarna ontvang je 1 fles per maand van de kinder en volwassenen olie.
Je kan kiezen uit de smaak citroen of sinaasappel, kind is alleen citroen.

PRIJS:

De eerste maand € 87,De volgende maanden € 58,Er zijn ook voordeelkits met 2 volwassenen + 1 kind of 2 volwassenen en 2
kinderen als je daar interesse in hebt laat het me weten dan zoek ik die
prijzen voor je op.

VOORDEEL:

Deze combi zorgt ervoor dat je 7€ bespaard

NADEEL:
Hierbij komen wel nog de verzendkosten

Klik hier om te bestellen

D3/K2

Vitamine D is belangrijk om te nemen voor het ondersteunen van je
immuunsysteem en het behoud van sterke botten en tanden.
Vitamine K2 zorgt ervoor dat de calcium in de botten blijft en iet in de
vaten vast kleeft. Daarnaast helpt het ook beter de D3 opnemen.

PRIJS:
Per maand €28

COMBIVOORDEEL:

In combinatie met de visolie + omega3 test ontvang je 5€ pm korting je
betaald dan geen €65 maar €60 per maand en je ontvangt dan ook nog
2 vetzurentesten. De eerste maand betaal je €129

Klik hier om te bestellen

COLLAGEEN
Collageen neemt af na je 25e en is belangrijk voor je huid, haar, nagels,
botten, gewrichten, vermoeidheid, immuunsysteem en alle slijmvliezen.
Deze collageen heeft extra vitamine C, zink, koper, mangaan, L-arginine
en Glycine voor een betere opname en boost aan het immuunsysteem

PRIJS:
Alle maanden: € 54,-

COMBIVOORDEEL:

In combinatie met de visolie + omega3 test betaal je de eerste maand
€155 en de volgende maanden € 88 wat een maandelijkse besparing is
van € 3 en je betaald geen verzendkosten

Klik hier om te bestellen

