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KÕRGEIMA KVALITEEDIGA KALAÕLI
OOMEGA-3 KONTSENTRATSIOON ÜLE 95% 
PUHAS JA SAASTEAINETE VABA
TOODETUD MADALAL TEMPERATUURIL JA 
KESKKONNASÕBRALIKULT

• Väga kõrgelt kontsentreeritud
• Kõrgeimad kohad toodete hindamisel 

kvaliteedi ja puhtuse osas USA 
 sõltumatutelt tarbijainfo portaalidelt 
 Labdoor ja IFOS (International Fish Oil 

Standards Program)
• Sertifitseeritud jätkusuutliku kalapüügi 

sertifikaat Friend Of the Sea

Sertifitseeritud jätkusuutlik kalapüük 
Ambrosia.ee                        

Unocardio.eu



Kõik inimesed väärivad tugevat tervist 
ja parimat elukvaliteeti. Meie unikaalne 
tootepere seitsmest oomega-3 
toidulisandist aitab Sul seda saavutada.

WHC oomega rasvhapete toidulisandid on läbimõeldult 
koostatud lähtudes inimeste tegelikest vajadustest ning 
valmistatud kõige rangemate kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt (farmatseutiline kvaliteet).  

Sina ja Su pere vajab parimat.

Jo Wyckmans / Asutaja



Miks me vajame 
oomega-3 

rasvhappeid?

Oomega-3 rasvhapped on asendamatud toitained, mida meie keha 

ei suuda toota ja mis tuleb saada toidust. Seetõttu on enamusel 

meist probleem, et me ei saa piisavalt oomega-3 rasvhappeid. Sel-

leks, et  asi oleks veelgi keerulisem, siis tegelikult on kalast saadud 

oomega-3 (EPA ja DHA) oluliselt erineva toimega, kui alfa-linoleenha-

pe (ALA), mida sisaldavad taimed. EPA ja DHA on kriitiliselt vajalikud, 

kui me soovime hoida korras oma südant ning DHA aitab kaasa ka 

aju optimaalsele tööle. Seepärast soovitatakse kindlasti süüa kaks 

korda nädalas rasvast kala või võtta kõrges doosis kvaliteetset oome-

ga-3 toidulisandit. Hiljutine teadusuuring*näitas hästi, kuidas tipp-

klassi jalgpalluritel tõusis 120 päevaga oomega-3 tase veres (oome-

ga-3 indeks) eelneva 5% pealt 8%-ni, kui nad võtsid 2 Unocardio 1000 

geelkapslit päevas.

* uuringut tutvustati 13-dal ISSFA (Rahvusvaheline Rasvhapete 
 Uurimise Selts) konverentsil Las Vegases, 2018

< 4 ebasoovitav keskpärane 4%-8% soovitatav 8%



UnoCardio X2 sisaldab 1300 mg kalaõli eriti 
kõrge 93% oomega-3 rasvhapete kontsent-
ratsiooniga. Üks kapsel sisaldab 1200 mg 
oomega-3 rasvhappeid,  millest EPA 670 mg 
ja DHA 445 mg.  EPA ja DHA on hästi omas-
tatavate r-triglütseriidide vormis, kapsli kest 
on tehtud kalaželatiinist. 
Kõige tuntumas ja laiapõhjalisemas sel-
lekohases uuringus, mida kunagi tehtud 
on (GISSI uuring), anti osalejatele kolm ja 
pool aastat iga päev kalaõli, mis sisaldas 
46% EPA-d ja 38% DHA-d. Selle tulemusel 
paranes osalejate südame töö 45% võrra 
võrreldes nendega, kes ei võtnud juurde 
oomega-3 rasvhappeid.

PUHTAM KUI RASVANE KALA
Unocardio X2 ei ole mitte ainult eriti kvali-
teetne ja kõrges doosis kalaõli toode, ta on 
ka eriti puhas toode. See ei sisalda praktili-
selt mingeid keskkonnamürke (analüüsitud 
sisaldus on äärmiselt madal) nagu PCB’d, 
raskemetallid, dioksiinid ja taimekaitseva-
hendid. Kahjuks me ei pääse tänapäeval 
nendest keskonnamürkidest, kui sööme 
regulaarselt rasvast kala, sest need akumu-
leeruvad suurtes kalades. Lisaks sellele ei 
sisalda meie hoolikalt puhastatud kalaõli 
kolesterooli ega küllastunud rasvu, mis 
esinevad looduslikult rasvases kalas. Kõrget 
puhtust aitab saavutada muuhulgas puhas 
tooraine, sest kasutatakse ainult väikest kala, 
mis kasvab kiirelt, on toiduahelas allpool ja ei 
akumuleeri seetõttu raskemetalle ja saas-
teaineid nii  nagu seda koguvad tuunikala, 
lõhe ja tursk.

Unocardio X2
Tugevatoimeline oomega-3 kalaõli

ERITI KÕRGE KONTSENTRATSIOON
PARIM PUHTUS

Ambrosia.ee                        
Unocardio.eu

Päevane kogus
1 kapsel sisaldab 1300 mg kalaõli,
sellest 1200 mg oomega-3. 

Ühes kapslis on 670 mg EPA ja 
445 mg DHA.

Külm tootmisprotsess ja keskkon-
nasõbralik tehnoloogia 

Gluteeni- ja laktoosivaba

60 kalaželatiinist kapslit



SOOVITAME LAPSEOOTEL JA IMETAVATELE NAISTELE
Unocardio X2-s  sisalduv EPA ja DHA toetab südame head toimimist. 
Toidulisand on vägagi soovitatav rasedatele. Kui täiskasvanud saavad kasu 
EPA ja DHA kogusest, mis on vähemalt 250 mg päevas, siis lisades sellele 
veel 200mg DHA’d päevas, toetad oma sündimata lapse silmade ja aju 
arengut. Peale lapse sündi pakub see esimene kalaõli lisand lapsele lisaks 
DHA’d sel ajal, kui Sa teda rinnaga toidad.

▶ eriti kõrge 93% oomega-3 rasvhapete 
kontsentratsiooniga

▶ 1300mg oomega-3 kalaõli,  
 millest EPA 670 mg ja DHA 445 mg
▶ sertifitseeritud maksimaalne puhtus
▶ sertifitseeritud jätkusuutlik kalapüük, 

ohustamata väikestest kalaliikidest 
toodetud

▶ külm ja keskkonnasõbralik tootmis-
 protsess kaitseb õli oksüdeerumise 

eest
▶ ei sisalda värvaineid
▶ ei sisalda  loomset želatiini
 (sobib kala-taimetoitlastele) 
▶ ei lõhna kala järele
▶ ei tekita röhitsusi
▶ lisatud naturaalset apelsini maitseainet
▶ gluteeni- ja laktoosivaba

Optimaalne imenduvus, 
oomega-3 r-triglütseriidide 
vormina

Terve süda, normaalne aju talitlus, hea nägemine.

93% omega-3
r-Triglütseriid

EPA 670 mg
DHA 445 mg

EPA
DHA

kalaželatiin

UnoCardioX2®

1300 mg



Unocardio 1000
+ Vitamiin D3

TUGEVATOIMELINE OOMEGA-3 KALAÕLI
KOOS PÄIKESEVITAMIINIGA SOBIB HÄSTI 
PÕHJAMAA INIMESTELE

• Unocardio 1000 on hea toetus ühes 
kapslis sinu südamele, ajule, nägemisele, 
liigestele ja luudele ning immuunsüstee-
mile.

• EPA ja DHA aitavad kaasa normaalsele 
 südametalitlusele ja aitavad hoida vere-

rõhku normi piirides. 
• DHA on rasvhape, mis aitab kaasa nor-

maalsele aju funktsioneerimisele ja heale 
nägemisele.

• DHA ja EPA aitavad hoida vere normaal-
set triglütseriidide taset. 

• Päikesevitamiin D3 aitab hoida korras 
luustikku ja lihaseid ning toetab immuun- 
süsteemi normaalset tööd. 

Oomega-3 rasvhapped (EPA ja DHA) on 
asendamatud toitained, mida meie keha ei 
suuda toota ja mis tuleb saada toidust. Üks 
kapsel Unocardio 1000 sisaldab 1200mg 
oomega-3 rasvhappeid,  millest EPA 670 mg 
ja DHA 445 mg. See on oluliselt suurem ko-
gus ühe kapsli kohta, kui enamuses teistes 
oomega-3 toidulisandites.  EPA ja DHA on 
95% kontsentreeritud ja hästi omastatavas 
r-triglütseriidide vormis, mis aitab kaasa 
oluliselt paremale imenduvusele võrreldes 
enamasti müügil olevate etüülestri vormis 
kalaõli kontsentraatidega. Madalal tem-
peratuuril tootmisprotsess kaitseb kalaõli 
oksüdeerumise ehk rääsumise eest. Toode 
on tehtud veelgi paremaks, lisades 1000 IU’d 
vitamiini D3 naturaalses vormis. 

Ambrosia.ee                        
Unocardio.eu

Päevane kogus
sisaldab kõrges doosis 95% oomega-3 
+ 1000 IU  D-vitamiini ühes kapslis
1200 mg oomega-3
675 mg EPA 
460 mg DHA
r-triglütseriidide vormis

Külm tootmisprotsess ja 
keskkonnasõbralik tehnoloogia 

Gluteeni- ja laktoosivaba

60 kalaželatiinist kapslit



Optimaalne imenduvus, 95% 
oomega-3 r-triglütseriidide 
vormina

Terve süda, toimiv immuunsüsteem, terved liigesed, hea tuju, normaalne nägemine

Vitamiin D3

95% omega-3

EPA 675 mg
DHA 460 mg

EPA
DHA

kalaželatiin

UnoCardio®1000
1280 mg

USA TARBIJAINFO EDETABELI ESIMENE KOHT 
Unocardio 1000 on esimene Euroopa päritolu oomega-3 toidulisand, mis on 
saanud kõrgeima koha USA edetabelis.

Tootele on antud kõrgeimad hinnangud tuntud tarbijainfo portaali Labdoor 
poolt, seda just kvaliteedi, puhtuse ja kõrge kontsentratsiooni eest. Unocar-
dio 1000 on nende kvaliteedi edetabelis, mis sisaldab 54 erinevat oomega-3 
kalaõli toodet, esimesel kohal. IFOS (International Fish Oil Standards Prog-
ram) on andnud tootele 5 tärni reitingu peale sõltumatuid laboratoorseid 
teste, mis näitavad puhtust, kontsentreeritust ja saasteainete puudumist 
(raskemetallid, PCB’d, dioksiinid jms keskkonnamürgid).

▶ Eriti kõrge üle 95% oomega-3 
 rasvhapete kontsentratsiooniga
▶ 1280mg oomega-3 kalaõli,  millest EPA 

675 mg ja DHA 460 mg
▶ 1000 IU Vitamiin D3
▶ kõige kõrgema kontsentratsiooniga 

toode, mis saadaval
▶ optimaalne imenduvus tänu 
 r-triglütseriidide vormile
▶ sertifitseeritud jätkusuutlik kalapüük, 

ohustamata väikestest kalaliikidest 
toodetud

▶ külm ja keskkonnasõbralik tootmis-
 protsess
▶ sõltumatult sertifitseeritud 
 maksimaalse puhtusega
▶ ei sisalda värvaineid
▶ ei sisalda  loomset želatiini 
 (sobib kala-taimetoitlastele) 
▶ ei lõhna kala järele
▶ ei tekita röhitsusi
▶ lisatud naturaalset apelsini maitseainet
▶ gluteeni- ja laktoosivaba

r-Triglütseriid



Unocardio Active Mind
KASULIK AJULE JA SILMADELE

ERGAS MÕISTUS

ERITI RIKKALIKU KOOSTISEGA
Kõige uuem toode  Unocardio tooteperes 
sisaldab oomega-3 (peamiselt EPA ja DHA) 
kontsentreeritud ja hästi omastatavate 
r-triglütseriidide vormis ning lisaks sellele 
hulgaliselt muud kasulikku. Kuus B-grupi 
vitamiini (B2, B3, B6, B12, biotiin ja foolhape), 
vitamiin D3, seleen, ženženn, luteiin ja zeak-
santiin (kaks koduaias kasvavate kollaste või 
oranžide peiulillede koostisosa).   

TOIT MÕTLEMISELE
See kõik teeb Unocardio Active Mind’ist 
unikaalse kompleksi. EPA ja DHA aitavad 
kaasa südame funktsioonile ja optimeeri-
vad vere koostist läbi hea raua imenduvuse 
(vitamiin B2) ja normaalse punaste verelib-
lede moodustumise (B6, B12 ja foolhape). 
Teie immuunsüsteem saab kõik vajaliku, et 
toimida hästi (B6, B12, D3, foolhape ja seleen) 
ning väsimust aitavad tõrjuda B2, B3, B6, B12 
ja foolhape. 

Ambrosia.ee                        
Unocardio.eu

Päevane kogus
545 mg oomega-3
B-vitamiinid, foolhape
biotiin, seleen, vitamiin D3
ženženn, luteiin, zeaksantiin

Külm tootmisprotsess ja 
keskkonnasõbralik tehnoloogia 

Gluteeni- ja laktoosivaba

30 geelkapslit



Õpilased, professionaalid ja vanemaealised

UnoCardio Active Mind kompleksi peamine kasu on selles sisalduv DHA, mis 
aitab kaasa aju  ja silmade heale funktsioonile igas vanuses. Vitamiinid B3, 
B6, B12, biotiin  ja foolhape aitavad kaasa õppimisvõimele ja hoiavad mälu.

ERGAS MÕISTUS
Unocardio ActiveMind on ideaalne kompleks neile, kes töötavad pikki tunde 
arvutiga või teevad tööd, mis nõuab suurt kontsentreerumist. See on samuti 
hea vanemas eas täiskasvanutele, kes tahavad püsida õppimisvõimelised ja 
hoida oma mõistuse teravana. 

▶ kõrge üle 90% oomega-3 rasvhapete kontsentratsiooniga
▶ 545 mg oomega-3 kalaõli, millest EPA 300 mg ja DHA 204 mg
▶ kompleks B-vitamiinide ja antioksüdantidega
▶ sõltumatult sertifitseeritud maksimaalse puhtusega
▶ sertifitseeritud jätkusuutlik kalapüük, ohustamata väikestest 

kalaliikidest toodetud
▶ külm ja keskkonnasõbralik tootmisprotsess kaitseb õli 

oksüdeerumise eest
▶ ei sisalda  loomset želatiini (sobib kala-taimetoitlastele) 
▶ ei lõhna kala järele
▶ ei tekita röhitsusi
▶ gluteeni ja laktoosivaba



QuattroCardio
EFEKTIIVNE KOMBINEERITUD 
TOIDULISAND ÜLE 35 AASTA VANUSTELE

NELI OLULIST KOOSTISOSA
• QuattroCardio sisaldab 93% kontsent-

reeritud oomega-3 rasvhappeid (EPA ja 
DHA), mis on paremaks omastatavuseks 
triglütseriidi vormis. Need rasvhapped 
aitavad ühiselt hoida südant heas korras, 
samal ajal kui DHA aitab hoida normaal-
set aju talitlust ja nägemist. 

• Vitamiin K2 väga puhas vorm saaduna 
natto'st (traditsiooniline jaapani toit) aitab 
verel hüübida ja toetab normaalset luus-
tikku.

• Vitamiin D3, mida kutsutakse päikesevi-
tamiiniks, aitab kaasa immuunsüsteemi 
toimimisele, mängib rolli lihaste töös ja  
aitab hoida luid tugevana. 

• Koensüüm Q10 (100 mg aktiivses ubi-
kinooli vormis)  on tugev antioksüdant, 
mida leidub kõikides meie rakkudes. Tal 
on asendamatu roll raku energia tootmise 
protsessis. Vanemaks saades ning rohke 
sportimise korral võivad CoQ10 varud 
väheneda. 

 
TOETUS MEESTELE JA NAISTELE 
VANUSES 35+ ELUAASTAT
Kokkuvõtlikult teevad need koostisosad 
Quattrocardio heaks „mitu ühes” toidulisan-
diks neile, kes soovivad oma tervist hoida. 

Ambrosia.ee                        
Unocardio.eu

Päevane kogus
1200 mg oomega-3
600 mg EPA / 495 mg DHA
100 mg koensüüm Q10 ubikinool
90 μg vitamiin K2, MenaQ7
1000 IU vitamiin D3
r-triglütseriidide vormis

Külm tootmisprotsess ja 
keskkonnasõbralik tehnoloogia 

Gluteeni- ja laktoosivaba

Pakendis ühe kuu kogus



Terve süda, immuunsüsteem, liigesed, hea tuju, korras nägemine

See komplekstoode annab Sulle 600 mg EPA ja 495 mg DHA ühes geel-
kapslis. See on ideaalne kogus, et tõsta oma kehas oomega-3 taset (mida 
iseloomustatakse oomega-3 indeksiga) üle soovitatud 8% taseme.

▶ mugav blisterpakend kahe 
 geelkapsli ja ühe tabletiga
▶ üks kapsel kõrge üle 93% kont-

sentreeritud oomega-3 kalaõli 
(EPA 600 mg ja DHA  495 mg)

▶ üks kapsel 100 mg ubikinooli 
 (koensüüm Q10)
▶ tablett vitamiinidega K2 ja D3
▶ sertifitseeritud maksimaalse 
 puhtusega
▶ sertifitseeritud jätkusuutlik 
 kalapüük, ohustamata väikestest 

kalaliikidest toodetud
▶ ei sisalda värvaineid
▶ külm ja keskkonnasõbralik 
 tootmisprotsess kaitseb õli 
 oksüdeerumise eest
▶ ei sisalda  loomset želatiini 
 (sobib kala-taimetoitlastele) 
▶ ei lõhna kala järele
▶ lisatud looduslikku apelsini 
 maitseainet
▶ ei tekita röhitsusi
▶ gluteeni- ja laktoosivaba

< 4 ebasoovitav keskpärane 4%-8% soovitatav 8%

90 μg Vitamiin K2
25 μg Vitamiin D3

Oomega-3 r-triglütseriidide vormis

100 mg Ubikinool 
(redutseeritud 
koensüüm Q10)

600 mg EPA /
495 mg DHA

Omega-3 triglütseriid



QUATTRO3 + PS
Kalaõli lastele

KOMPLEKS 4 KASULIKU TOITAINEGA

KÕIK ÜHES
QuattrO3 +PS on unikaalne kompleks kõrge 
kvaliteediga hästi imenduvast oomega-3 
(EPA ja DHA) kalaõlist  ja veel kolmest 
kasulikust toitainest, mis on spetsiaalselt 
formuleeritud lastele.  Sisaldab lisaks fosfa-
tidüülseriini ja kuningkepi õli (GLA) ning 
päikesevitamiini D3.
 
ENERGIA JA TASAKAAL
QuattrO3 + PS aitab optimaalselt toetada 
laste kasvamist ja tervist, et nad saaksid 
rakendada kogu oma potentsiaali koolitöös. 
Päikesevitamiin D3 on vajalik kasvu toetami-
seks, normaalseks luude moodustumiseks 
ning abiks immuunsüsteemile. 

PUHAS JA LOODUSESÕBRALIK
QuattrO3+PS koostises olev puhastatud ja 
kontsentreeritud kalaõli on valmistatud ka-
sutades unikaalset madala temperatuuriga 
loodusesõbralikku  tootmisprotsessi.  WHC 
hoolib keskkonnast ja kasutab ainult sellist 
kalaõli, mis on saadud mitteohustatud kala-
liikidest, nagu makrell, heeringas, sardiinid ja 
anshoovis. 

Ambrosia.ee                        
Unocardio.eu

Lapsed vanuses 
3 kuni 14 eluaastat 
Tutti-frutti maitsega

60 geelkapslit

Päevane kogus
545 mg oomega-3
(300 mg EPA ja 204 mg DHA)
fosfatidüülseriin 100% 40 mg
kuningkepi õli (10% GLA) 40 mg
vitamiin D3  400 IU
r-triglütseriidide vormis

Gluteeni- ja laktoosivaba

Pakendis ühe kuu kogus



▶ väga kõrge üle 90% oomega-3 
rasvhapete kontsentratsioon

▶ vitamiin D3

▶ kuningkepi õli
▶ fosfatidüülseriin on sojavaba, 
 puudub allergiarisk
▶ sertifitseeritud jätkusuutlik ka-

lapüük, ohustamata väikestest 
kalaliikidest toodetud

▶ külm ja keskkonnasõbralik toot-
misprotsess kaitseb õli oksüdee-
rumise eest

▶ sõltumatult sertifitseeritud 
 maksimaalse puhtusega
▶ ei sisalda värvaineid
▶ ei sisalda  loomset želatiini 
 (sobib kala-taimetoitlastele) 
▶ ei lõhna ega maitse kala järele
▶ soovitav võtta enne sööki või koos 

söögiga, et hoida ära röhitsusi
▶ tutti-frutti maitsega
▶ gluteeni- ja laktoosivaba

WHC_brochure-Consumer-EU_221018.indd   13 22/10/18   14:51

Optimaalne imenduvus, 90% 
oomega-3 r-triglütseriidide vormina

Tasakaalustatud segu rosmariinist ja tokoferooli ekstraktist (vitamiin E) 
tagab kõigi WHC toodete värskuse.

WHC_brochure-Consumer-EU_221018.indd   13 22/10/18   14:51

QuattroO3 + PS

Sisaldab 2 geelkapslis:
545 mg oomega-3
40 mg fosfatidüülseriin 
40 mg kuningkepi õli 
vitamiin D3  400 IU



B-HADA III
KOMPLEKS NAISTELE IGAS VANUSES

NAISESÕBRALIK KURGIROHI
B-HADA aitab tõsta Sinu heaolu ja sära.
Toode sisaldab suures koguses kõrgelt kont-
sentreeritud gammalinoleenhapet (GLA), 
mis on saadud kurgirohu õlist. Kurgirohu õli 
on traditsiooniliselt kasutatud sadu aastaid, 
et niisutada ja taastada kuiva nahka. GLA 
ja teised asendamatud rasvhapped elus-
tavad nahka, vähendades põletikku ning 
parandades nahaaluste veresoonte seisun-
dit. Kurgirohu õlist pärit GLA võib aidata 
menstruatsiooni eel ja selle ajal vähendada 
võimalikku valu ja kõhukrampe. GLA võib 
aidata vähendada rindade tundlikkust, mee-
leolukõikumisi ja menopausiga kaasnevaid 
kuumahooge. Looduslikult on kurgirohu õlis 
GLA-d vaid 24%.  B-HADA's on GLA ekstra-
heeritud ja kontsentreeritud 70%-se puhtu-
seni, et vältida sellega koos linoleenhappe 
tarbimist. 

TERVISLIKUD ÕLID
Oomega-3 on üks erilisemaid ja  vajaliku-
maid polüküllastamata rasvu, mida saame 
vaid toidust. EPA ja DHA on oomega-3 
rasvhapped, mis  on tuntud selle poolest, 
et nad aitavad kaasa südame, aju ja liigeste 
normaalsele tööle, aitavad säilitada head 
nägemist ja normaalset vererõhku ning mõ-
juvad positiivselt ka juuste ja naha kvalitee-
dile.  B-HADA III sisaldab oomega-3 (EPA ja 
DHA) väga kõrgelt kontsentreeritud r-trig-
lütseriididena,  mis on ka kalades esinev 
looduslik vorm.  

Ambrosia.ee                        
Unocardio.eu

Päevane kogus
kõrges doosis GLA+oomega-3-7-9

sisaldab 2 kapsli kohta
480 mg GLA, 630 mg oomega-3
(344 mg EPA ja 234 mg DHA)
214 mg oomega-7 ja 140 mg oomega-9

Külm tootmisprotsess ja 
keskkonnasõbralik tehnoloogia 

Gluteeni- ja laktoosivaba

30 geelkapslit



▶ eriti kõrge oomega 3 kalaõli 
 kontsentratsioon, üle 90%
▶ 70% GLA (gammalinoleenhape) 

väga vähese linoleenhappega
▶ Oomega-7 astelpajuõlist
▶ Oomega-9 oliiviõlist
▶ sertifitseeritult väga puhas
▶ külmal temperatuuril toomisprot-

sess, mis on keskkonnasõbralik
 ja kaitseb õli oksüdeerumise eest
▶ ei sisalda värvaineid
▶ ei lõhna kala järele  
▶ gluteeni- ja laktoosivaba  
▶ kalazelatiinist kapsel

B-HADA III

289 mg EPA/DHA (oomega-3)

88 mg palmitoleenhape (oomega-7)

240 mg GLA + oomega-9

TASAKAALUSTATUD ÕLIDE SEGU
B-HADA III  aitab kaasa rasvhapete  tasakaalu taastamisel, kasutades leid-
likku kombinatsiooni mitmetest ebatavalistest ja harvaesinevatest oomega 
rasvhapetest. Varem või hiljem peegeldab ka Sinu välimus Su uut tasakaalu, 
sest välimus on enamasti sisemise tervise peegeldus. Seetõttu pani WHC  
sellele kasulikule õlide segule nimeks „B-HADA” ehk „kaunis nahk” jaapani 
keeles.

Sisemine sära ja kaunis nahk



O’HISA  
Toeta end seestpoolt vananemise vastu

NAHA HEAOLU TAIMEDEST

O'HISA  - naha, juuste ja küünte ilu-
kompleks. O’HISA  aitab säilitada naha 
elastsust, pehmust  ja vähendada  
vananemisilminguid. See  unikaalne 
ja testitud ilukompleks looduslikest 
koostisosadest on saadud ainult tai-
medest. Toode sisaldab 100% taimse 
päritoluga hüaluroonhapet (keha-
omane aine,  mille tähtsaim omadus 
on võime siduda nahas niiskust ja 
säilitada kollageenkiudude elastsust, 
kuid mille tootmine kehas väheneb 
vanemaks saamisel),  looduslikku as-
taksantiini (mitmekülgne karotenoid), 
erilist meloniekstrakti ja astelpajuõli.
SOD (superoksiid dismutaas) on tugev 
antioksüdant. Geelkapsel on tehtud 
kalaželatiinist.

TERVED JUUKSED, SÄRAV NAHK JA 
TUGEVAD KÜÜNED
Tsink, vitamiin B2 ja beeta-karoteen 
(eelvitamiin A) astelpajuõlist aitavad 
hoida säravat jumet  ja siledat nahka, 
samal ajal kui biotiin ja tsink hoolit-
sevad  juuste tervise eest, andes neile 
läike ja elastsuse. 

Ambrosia.ee                        
Unocardio.eu

Päevane kogus sisaldab:
Kokku oomega-7 180 mg
Oliiviõli koos oliiviekstraktiga 237 mg
- hüdroksütürosool 5 mg
Kokku Oomega-9 256 mg
100% puhas hüaluroonhape Hyabest®  100 mg
tsink (tsinktsitraat) 22.5 mg 
Vitamiin B5  18 mg 
Superoksiid dismutaas (SOD) Extramel® 
melonist  10 mg
Vitamiin B6  6 mg 
Vitamiin B₂  4.8 mg 
Astaksantiin (Haematococcus pluvialis)          2 mg
Vask  1.65 mg 
D-biotiin 450 μg 
Foolhape (Quatrefolic®) 400 μg 
Vitamin B12 (metüülkobalamiin) 3 μg 



▶ hüaluroonhape saadud taimedest 
▶ rikas oomega-7 rasvhapetest, saadud 

astelpajuõlist 
▶ oliiviõli ekstrakt 
▶ kantaluup-meloni kontsentraat, eriliste 

omadustega melonist
▶ tugevad antioksüdandid
▶ kõrge kvaliteet, pole kasutatud keemlilisi 

lahusteid
▶ ei sisalda loomset želatiini, sobilik 
 kala-taimetoitlastele
▶ gluteeni- ja laktoosivaba            

O’HISA aitab kaasa ka immuunsüsteemi toimimisele (tsink, vitamiin B6, B12, 
foolhape, vask ja beeta-karoteen/provitamiin A). Beetakaroteen  omab olulist 
rolli limaskestade seisundile ja tsink aitab küüned korras hoida. Vask on vaja- 
lik juuste loomuliku värvi säilitamisel, takistades juuste hallinemist. 5 mg 
annus hüdroksütürosooli (oliiviõlist saadud polüfenool) kaitseb veres olevaid 
rasvu oksüdatiivse stressi eest.*

* Kasulik efekt päevase 20 g oliiviõli doosi puhul.

Peale 6 nädalat on nahk siledam ja vähenenud väikesed kortsud

ENNE PÄRAST



UnoCardio® EPA90%
KÕRGE KONTSENTRATSIOONIGA 
ERITI SUUR EPA SISALDUS

KES VAJAVAD LISAKS EPA’D KALAÕLIST?
EPA ehk eikosapentaeenhape on oomega-3 
rasvhape, mida saadakse rasvasest kalast, 
meie keha ei suuda seda ise toota. Peame 
saama seda kas söögist või toidulisanditest, 
mis palju EPA’d sisaldavad.

On leitud, et umbes 25% kooliõpilastest on 
liiga madal EPA tase kehas ja et ühel kolmest 
üle 40 aasta vanusest naisest on sama mure. 
EPA’d kasutatakse tihti aasta kõige pime-
damatel kuudel – sügisel ja talvel. Selleks, et 
teada saada, kas oomega-3 tase Su kehas 
on piisav ja sa saad piisavalt EPA’d, tuleks 
kasutada usaldusväärset oomega-3 indeksi 
analüüsi.

MIS ON FOSFATIDÜÜLSERIIN?
Fosfatidüülseriin on aine, mida leidub kõiki-
des meie keha rakumembraanides, ka ajus. 
Sellel on oluline roll rakkudevaheliste signaa-
lide liikumisel. Allergia riski vähendamiseks 
oleme kasutanud päevalillest saadud fosfa-
tidüülseriini soja asemel.

Ambrosia.ee                        
Unocardio.eu

Päevane kogus
1000 mg EPA+
fosfatidüülseriin 25 mg +
astaksantiin 1,5 mg
2 kapsli kohta

Külm tootmisprotsess ja 
keskkonnasõbralik tehnoloogia 

Gluteeni- ja laktoosivaba

30 geelkapslit



▶ 500 mg EPA ühes geelkapslis, lisaks 
maksimaalselt 5 mg DHA

▶ Väga kõrge üle 95% oomega-3 
 rasvhapete kontsentratsioon, 
 r-triglütseriidide vormina
▶ Fosfatidüülseriin on sojavaba, 
 puudub allergiarisk
▶ Astaksantiin (AstaPure) mikrovetikast 

Haematococcus pluvialis
▶ sertifitseeritud jätkusuutlik kalapüük, 

ohustamata väikestest kalaliikidest 
toodetud

▶ külm ja keskkonnasõbralik tootmis-
protsess kaitseb õli oksüdeerumise 
eest

▶ sõltumatult sertifitseeritud maksi-
maalse puhtusega

▶ ei sisalda loomset želatiini (sobib 
kala-taimetoitlastele) 

▶ ei ole maitsestatud 
▶ soovitav võtta enne sööki või koos 

söögiga, et hoida ära röhitsusi
▶ gluteeni- ja laktoosivaba

UnoCardio EPA 90%

kalaželatiin

Neile, kes vajavad puhast EPA’d

EPA
DHA

MIS ON ASTAKSANTIIN?
Astaksantiin on looduslik roosakaspunane pigment, mida leidub nii krevetti-
des, kui ka mikrovetikates ja mis annab flamingodele nende roosa värvi.

Inimestel vähendab astaksantiin vananemise ilminguid.  WHC kasutab astak-
santiini, mis on saadud looduslikust vetikast ja toodetud usaldusväärse tootja 
AstaPure poolt.

2 geelkapslit 1066 mg oomega-3

95% oomega-3

r-triglütseriididena

EPA 1000 mg

DHA max. 5 mg

fosfatidüülseriin 25 mg

astaksantiin 1,5 mg



 ERITI HEA OOMEGA-3 KALAÕLI. NEILE, 
 KES SOOVIVAD PARIMAT KVALITEETI.
Mis teeb WHC tooted eriliseks:

JÄTKUSUUTLIK 
KALAPÜÜK

▶ 90-95% puhas oomega-3 geelkapslis
▶ Optimaalne imenduvus kehas tänu r-triglütseriidide vormile
▶ Külm tootmisprotsess, kaitseb kalaõli oksüdeerumise 
 ehk rääsumise eest
▶ Keskkonnasõbralik tehnoloogia 
▶ Raskemetallide, PCB ja taimekaitsemürkide sisaldus alla 
 mõõtmispiiri
▶ Toodetud ohustamata väikestest kalaliikidest 
▶ Sertifitseeritud jätkusuutlik kalapüük „Friend of the Sea“ 
 sertifikaat
▶ Tippreiting puhtuse ja kontsentreerituse eest USA sõltumatutelt 

tarbijainfo organisatsioonidelt Labdoor ja IFOS (International Fish 
Oil Standards Program)

▶ Ei sisalda  loomset želatiini 
▶ Gluteeni- ja laktoosivaba
▶ Tasakaalustatud segu rosmariinist ja tokoferooli ekstraktidest 
 (vitamiin E) tagab kõigi WHC toodete värskuse

www.ambrosia.ee

Ambrosia OÜ
Rävala pst. 12, 10143 Tallinn

info@ambrosia.ee

Womens Health Consulting 
Mens Health Consulting 

Produced by WHC Labs Belgium 
UnoCardio.eu


