
Specifieke samenstelling
Niet alle olie is hetzelfde! 
Eye Q bevat een bijzondere combinatie van omega 3- 
vetzuren EPA en DHA en het omega 6-vetzuur GLA in 
de specifieke verhouding 9 : 3 : 1

Onderdeel van  
10 wetenschappelijke 
onderzoeken bij kinderen

mEEr iNfOrmAtiE

Wilt u meer weten over omega 3- en 6-vetzuren bij kinderen 
of een probeerverpakking aanvragen? 
Neem dan contact met ons op via:
T  +31 (0)186 - 626173   •   E  info@springfieldnutra.com 

Bevat 100 mg omega 6 
uit teunisbloemolie met 

het belangrijke vetzuur GLA

Bij ongeveer 40% van de kinderen met 
de diagnose ADHD, dyslexie en dyspraxie 
bestaat een vetzuurtekort

Bevat 400 mg zuivere omega 3-visolie 
met EPA & DHA in trygliceridenvorm zoals die 
in de natuur voorkomt - uit ansjovis en sardines

EPA 9 GLA1DHA 3

Gezuiverd volgens 
de strengste normen 
Geeft geen oprispingen of nasmaak

Start de eerste drie 
maanden met zes 

capsules per dag om 
lichaamsvoorraden 

aan te vullen en Eye Q 
werkzaam te maken

begin 
met hoge 

inname

“Voor elk wat wils”

Zonder toevoeging van 
kunstmatige stoffen of suiker

Eye Q chews en liquid zijn speciaal  
voor kinderen die geen capsules 
willen of kunnen slikken. 
Eye Q liquid kan met voeding gemengd worden.

EEN SLimmE fOrmuLE mEt OmEGA 3 & 6
BELANGrijk, juiSt OOk VOOr kiNDErENeye q

kauwcapsules  
met aardbeiensmaak

Vloeibare olie  
met citrussmaak

kleine capsules  
geur- & smaakloos

De softgels zijn vervaardigd van runder gelatine

Voor alle leeftijden

maar ook
nuttig voor

 volwassenen

Speciaal 
voor kinderen

Meer informatie:   E  info@spring� eldnutra.com   |   T  0186 - 626173   |   W  spring� eldnutra.com

EPA 9
DHA 3 GLA1

Een slimme formule met omega 3 & 6 uit visolie en teunisbloemolie

Belangrijk, juist ook voor kinderen!

Vetzuren – zoals omega 3 (visolie) en 

omega 6 (plantaardige olie) – spelen 

een belangrijke rol in ons lichaam. Het 

lichaam kan deze vetzuren in kleine 

hoeveelheden zelf maken, maar is verder 

afhankelijk van voeding.

BIJZONDERE VERHOUDING

Eye Q is een natuurlijk voedingssupple-

ment met een bijzondere combinatie van 

omega 3-vetzuren EPA en DHA en het 

omega 6-vetzuur GLA in de verhouding 

9 : 3 : 1. Deze combinatie wordt 

goed door het lichaam 

opgenomen.

De speci� eke samenstelling van vetzuren, 

zoals in Eye Q, is de laatste jaren regelmatig 

in het nieuws geweest. 

Wilt u hier meer over weten? Neem gerust 

contact met ons op, we informeren u graag!

VERSCHILLENDE VORMEN 

• Eye Q capsules – kleine softgels, geur- 

en smaakloos – 60 of 210 capsules

• Eye Q chews – kauwcapsules met aard-

beiensmaak – 180 capsules

• Eye Q liquid – vloeibare olie met frisse 

citrussmaak – 200 ml

Eye Q producten zijn zonder toevoeging 

van kunstmatige sto� en of suiker.

WILT U EERST PROBEREN OF UW KIND DE CAPSULES / CHEWS LUST?  

Vraag een probeerverpakking* aan via FACEBOOK.COM/EYEQOMEGA3EN6

of via email info@spring� eldnutra.com 

*Bevat enkele capsules om te zien of een kind ze lust. 

EYE Q

• bevat natuurlijke vetzuren zoals 

deze oorspronkelijk in de natuur 

voorkomen 

•  wordt goed gezuiverd en wordt 

niet bewerkt met chemische 

sto� en 

• heeft een bijzondere verhouding

• heeft vanwege de samenstelling, 

de hoge kwaliteit en zuiverheid 

al jarenlang de voorkeur van vele 

ouders in de wereld!
9 : 3 : 1. Deze combinatie wordt 

goed door het lichaam 

opgenomen.

“Geef ze 
de juiste 
bagage 
mee!”

ook in het nieuwe schooljaar!

Een bijzondere combinatie van 
zuivere EPA-rijke visolie en 
teunisbloemolie met GLA

Slim hoor!

eye q
EPA 9

DHA 3 GLA1

Health through nature, science and innovation

Een bijzondere combinatie van zuivere EPA-rijke visolie en teunisbloemolie met GLA 

eye qq

EPA 9

GLA 1
DHA 3

probeerverpakking met vier capsules

VOEDINGSSUPPLEMENT

Slim hoor!

De kauwcapsules met aardbeiensmaak:Makkelijk in gebruik!

Bijzondere combinatie van zuivere EPA-rijke visolie &teunisbloemolie met GLA 
EPA 9

GLA 1
DHA 3

CHEWS

Slim hoor!

eye q CHEWS Probeerverpakking met 4 kauwcapsules 

VOEDINGSSUPPLEMENT


