
 

 
 

Omegard 
 

Ingrediënten 

Elke capsule bevat:            

Superba® Krillolie 500 mg 

 • Totaal Fosfolipiden >200 mg 

 • Totaal Omega-3 >110 mg 

 • C20:5n-3 (EPA) >60 mg 

 • C22:6n-3 (DHA) >30 mg 

 • Totaal Omega-6 >5 mg 

 • C18:2n-6 (LA) >3 mg 

 • Totaal Omega-7 >30 mg 

 • C16:1n-7 (Palmitoleïnezuur) >20 mg 

 • Totaal Omega-9 >40 mg 

 • C18:1n-9 (Oliezuur) >30 mg 

 • Astaxanthine >70 mcg 

Overige ingrediënten: hydroxypropylmethylcellulose (plantaardige capsule) 

 

Dosering 

Katten en kleine honden: 1 capsule per 2 dagen, of zoals aanbevolen. 

Middelgrote en grote honden: 1 capsule per 15 kg lichaamsgewicht per dag.  

Gebruik zo lang als nodig is. Geef de capsules in zijn geheel, of meng de inhoud door het 
voer. 

Beschrijving 

Plantaardige Licaps® capsules 

Kala Health Omegard capsules bestaan uit de gepatenteerde plantaardige Licaps® 

capsules die ieder 500 mg Superba® krillolie bevatten. Topkwaliteit krillolie dus in 

topkwaliteit plantaardige capsules! Door een speciale fusietechniek worden de 

capsulehelften hermetisch aan elkaar gebonden en sluiten de inhoud af van de 

buitenwereld. 

 

 



 

Omegard® capsules ruiken daardoor veel minder dan de veelgebruikte softgel capsules, 

en blijven langer goed. Ook geven ze nauwelijks oprispingen na inname. 

Superieure bron van onverzadigde omega-3, omega-7 en omega-9 vetzuren  

Krill olie wordt gewonnen uit Antartische 'krill', kleine kreeftachtigen die de schone, 

koude wateren rond Antarctica (de Zuidelijke Oceaan) bevolken. Krill is een rijke bron 

van onverzadigde vetzuren, waarvan met name de omega-3 vetzuren EPA en DHA bekend 

zijn. Maar krill bevat ook andere onverzadigde vetzuren die steeds vaker in de belangstelling 

staan, zoals omega-7 vetzuren (palmitoleïnezuur) en omega-9 vetzuren (oliezuur). 

Een belangrijk onderscheid met visolie is, dat de vetzuren in krillolie zijn gebonden als 
zogenaamde 'fosfolipiden'. 

Fosfolipiden zijn de bouwstenen van de celwanden in het menselijk lichaam. Fosfolipiden 

in krillolie worden hoeven niet eerst te worden afgebroken, maar worden snel en efficiënt 

opgenomen door het lichaam. Ter vergelijking: vetzuren in visolie zijn gebonden als 

zogenaamde 'triglyceriden', die eerste volledig moeten worden afgebroken voordat ze 
kunnen worden opgenomen (zie Achtergrond informatie). 

Omegard™ capsules leveren 100% natuurlijke onverzadigde vetzuren uit gegarandeerd 

schone omgeving en gevangen volgens ecologisch verantwoorde visserij. De plantaardige 

capsules bevatten de meest schone, efficiënte en stabiele onverzadigde vetzuren die 
bekend zijn.   

 

 

Allergeen informatie: Bevat olie van kreeftachtigen 

Gemiddelde analyse: Ruw eiwit 2%, ruw vet 80%, ruwe as 1%.  

Houdt u aan de aanbevolen dosering.  

Omegard is een aanvullend diervoeder voor honden en katten.   

Bewaren: Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur en buiten bereik van kinderen 

Dit product is een voedingssupplement (vetzuren). 

Verplichte vermelding: Een voedingssupplement is geen vervanging van een 

gevarieerde voeding. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl 

zijn belangrijk. 

  

 


