Aanbevolen dosering:
Onder de 25 kg: 1 portie (15 gr) per dag (ochtend)
Boven de 25 kg: 2 porties (15 gr) per dag (ochtend, avond)
Q-3 dient gemengd te worden met het voer.
(15 gr. = 1 maatschepje)

Fytonutriënt- en vezelconcentraten
Lignans (SDG)
110 mg
Fenolzuren
100 mg
Flavonoïden
5 mg
Fytinezuur
320 mg

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging
van een gevarieerde voeding. Heeft u vragen of twijfels of dit
product geschikt voor u is, neem dan contact op met een
deskundige.
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*Voor dit product zijn geen allergenen bekend.
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375 gram

Essentiële enkelvoudige onverzadigde vetzuren
1100 mg
Omega 9 (oliezuur)
2959 mg
Aminozuren Proteϊnen
Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine,
Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Isoleucine,
Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline
Serine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine

Q-3®
Voedingssupplement

Essentiële meervoudige onverzadigde vetzuren
Omega 3 (alpha-linoleenzuur)
3420 mg
Omgea 6 (linoleenzuur)
885 mg

Ingrediënten per portie (15 gram):
Vitamine C		
0,1 mg
Vitamine E		
0,07 iu
Vitamine B1 (Thiamine)
0,25 mg
Vitamine B2 (Riboflavine)
0,02 mg
Vitamine B3 (Niacine)
0,46 mg
Vitamine B5
0,150 mg
Vitamine B5		
0,07 mg
Folaat		
13 μ g
Calcium		
38 mg
IJzer
0,86 mg
Fosfor
96 mg
Magnesium
59 mg
Zink
0,65 mg
Koper
180 μ g
Mangaan
0,37 mg
Natrium
5 mg
Kalium
120 mg

Voedingssupplement:
Q3 bevat een overvloed aan natuurlijke aanwezige essentiële vetzuren, vezels,
aminozuren, vitaminen en mineralen. Het is de rijkste bron aan Omega-3
vetzuren en plantaardige lignanen. Onderzoek suggereert dat honden en
katten natuurlijke lignanen nodig hebben. Een tekort aan essentiële Omega-3
vetzuren in de voeding kan uiteindelijk leiden tot een tekort aan nutriënten.
Deze zijn van belang voor de algehele gezondheid van met namen huid en
vacht, spieren en gewrichten en voor een evenwichtige hormoonhuishouding. Q3 is in tegenstelling tot andere vlaszaad producten samengesteld uit
hoogwaardig geselecteerde vlaszaad, gekweekt en geoogst. Q3 bevat meer
Omega 3 vetzuren en lignanen dan bijvoorbeeld lijnzaad.
Q3 is een exclusief natuurlijk plantenextract en door klinische veldstudies veilig
en werkzaam bewezen bij honden en katten.
Bewaaradvies:
Bewaren op een koele, donkere en droge plaats (6 - 7° C). In de originele
verpakking. Buiten bereik en uit het zicht van jonge kinderen houden.
Houdbaarheid:
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