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42 KAJAKKEN

Van 100% verse, traceerbare en
duurzame Arctische wilde vis.

Børre Gjersvik is de CEO van Eqology en de ontwikkelaar van onze
recente EQ-producten.

50 EQ SHAKE

Vloeibaar voedingssupplement
met multivitaminen en multimineralen verrijkt met superfruitextracten
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is een uniek en compleet maaltijdvervangend product gemaakt van
alleen de beste ingrediënten en
bestanddelen.

56

PRODUCTCATALOGUS
In onze productcatalogus vindt
u een compleet overzicht van al
onze producten.

Pb 514, Lilleakerveien 2 b,
N-1327 Lysaker
post@eqology.com
eqology.com
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Studies tonen aan dat het lichaam
om goed te kunnen presteren voor
en na het sporten een extra hoeveelheid belangrijke vitaminen en
mineralen nodig heeft.
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REDACTIONEEL
Beste Eqology klant,

I

k hoop dat u zult genieten van deze editie van
ons EQ Magazine. Het staat vol met interessante
artikelen over onze Eqology-producten en leefstijl
ideeën die u allemaal kunnen helpen om gezonder
te leven. Een voedzaam, goed uitgebalanceerd dieet samen
met fysieke activiteit en afzien van slechte gewoonten is
de basis van een robuuste gezondheid. Gezond eten gaat
over het hebben van een verschillende voedingsmiddelen
die alle voedingsstoffen bevatten die u nodig hebt om de

Gezond eten betekent een
verscheidenheid aan voedingsmiddelen die u de voedingsstoffen geven die u nodig
hebt om uw gezondheid te
behouden, u goed te voelen, en
energie te geven.
gezondheid, het welzijn en de energie niveau op de juiste
manier te behouden. Het omvat het consumeren van
hoge kwaliteit eiwitten, complexe koolhydraten met laag
glycemisch gehalte Index (GI), vetzuren zoals Omega-3
en Omega-9, vitaminen, mineralen, vezels en water. We
krijgen te veel Omega-6 in ons moderne dieet, dat is
waarom we verwerkte voedingsmiddelen, verzadigde
vetten en alcohol moeten minimaliseren. Eten op deze
manier helpt u de dagelijkse functies van uw lichaam te
behouden, bevordert optimaal lichaamsgewicht en kan
helpen bij ziektepreventie.
Meer plantaardig voedsel eten voor een optimaal
dieet is lang het moeilijkste onderdeel van voedingsaanbevelingen van gezondheidsautoriteiten geweest.
Vandaar het verbruik van veggie-eiwitpoeders dat een
gemakkelijke manier is om over te gaan naar een meer
plantaardig menu. Eqology lanceert van wat ik beschouw
als de ideale veganistische shake, in het eerste kwartaal
van 2019. De nieuwe vanille smaak EQ Vegan Shake biedt
voedingswaarde advies omdat het wordt geassocieerd met
verbeterde lean lichaamsgewicht en minder honger tussen
de maaltijden. Wij hebben een geheel nieuwe formule
gemaakt in samenwerking met uitstekende wetenschappers. Ons recept gaat over gezondheid voordelen, voornamelijk op gewichtsbeheersing en anti-aging. Tijdens
alle fasen ondersteunen wij u om gezonde en ethische
levensstijl keuzes te maken. Wist je dat je huid het grootste
levende organisme is van je lichaam? Het verzorgen is een
onderdeel van een gezond dieet. Elke dag gaat uw huid in
gevecht met de omgeving. UV-stralen, vervuiling, blauw
licht van telefoons en laptops kunnen de lipidebarrière
van de huid beschadigen. Dientengevolge verschijnt rood-
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heid, acne of droogheid. Daarom is de moderne generatie
huidverzorgingsproducten ontworpen om uw epidermis
in deze tijd te helpen. Op dit moment is cosmetica met een
barrière functie een significante trend, die bijdraagt t ot de
optimale werking van de huid. Eqology werkt permanent
met wetenschappers van wereldklasse om u iets speciaals
te brengen - dat is hoe EQ Collageen Booster Serum is
gemaakt. In plaats van verwijderen van huidlagen, dit
serum helpt de beschermende functies te versterken.
Het is ontworpen om te voeden en te ondersteunen van
kritisch ecosysteem, evenals de collageen en elastine in je
huid. Onze unieke formule gebaseerd op Arctic Roe Extract (LEX ™) en is een prachtig voorbeeld van innovatie.
LEX ™ is een puur natuurlijke bioactieve zee ingrediënt
met gedocumenteerde multifunctionele anti-aging
eigenschappen. Dit wereldwijd gepatenteerde ingrediënt
demonstreert biologisch actieve werkzaamheid bij de
menselijke huidcellen. EQ Collagen Booster Serum zal uw
eerste natuurlijke verdedigingslinie zijn tegen de verontreinigende stoffen van de moderne wereld. Bevordering
van de migratie van fibroblasten en het verhogen van de
productie van collageen, elastine en hyaluronzuur zijn de
sleutel tot handhaving gezonde, gehydrateerde huid. Eqology's uitzonderlijke vloeibare omega-3, EQ Pure Arctic Oil
is een van de puurste en beste Omega-3 producten in de
wereld. Lage oxidatie betekent hoog biobeschikbaarheid.
Functionele voedselolie die natuurlijk is en vers heeft een
hogere biologische beschikbaarheid (absorptie) en geeft
u meer gezondheidsvoordelen dan omega-3 oliën uit de
concentraten die je vindt capsules, volgens (RUBINrapport 196/2011). De combinatie van natuurlijk
omega-3 visolie met een laag gehalte aan
TOTOX is iets wat je naar zou moeten
zoeken vanwege de voordelen en frisse
smaak. We zijn trots om te onthullen
dat we EQ Pure Arctic Oil Travel Pouch
lanceren. De nieuwe monsters zijn
volledig luchtdicht verpakt en houdt
de vis olie vers voor maximaal een jaar.
Jij kan sachets aan uw vrienden geven,
gemakkelijk verpakt voor een vakantie
of zakenreis en help meer mensen om
gezondheidsverbeteringen te krijgen! •

Ik wens u het beste in gezondheid,
Børre Gjersvik
CEO

WIE ZIJN WE?
Eqology is een Noors bedrijf dat is
genoteerd aan de beurs van Oslo,
opgericht in 1998 met vestigingen
in Noord-Europa. Eqology ontwikkelt, produceert en distribueert al
haar producten via partners die het
beste zijn binnen hun vakgebied
in de Scandinavische landen en in
Europa. Onze producten worden
geproduceerd volgens de strengste
kwaliteitsnormen en bestaan uit
natuurlijke ingrediënten met goed
gedocumenteerde resultaten.
Wij bieden kwalitatief hoogwaardige producten tegen scherpe prijzen door middel van een modern
en gestructureerd netwerkconcept.
DE NAAM

De naam Eqology is samengesteld
uit EQ en Ecologie. Het vertelt het
verhaal van onze producten, die
allemaal gebaseerd zijn op natuurlijke ingrediënten en op de unieke
krachten die de natuur te bieden
heeft.
EQ staat voor zowel "emotionele
intelligentie" als "egalisatie" – balans.
Dit is de naam van onze productserie. De naam wijst op een nieuwe,
slimme manier om gezondheid en
vitaliteit te bevorderen. Het gaat
om het handhaven van een natuurlijke balans in ons leven. EQ is afgeleid van de bedrijfsnaam Eqology
en het is een afkorting die zowel
onderscheidend als gemakkelijk te
onthouden is. EQ biedt producten
die balans houden in uw leven fysiek en mentaal.
De natuur is de bron van onze
inspiratie. De natuur is een grote
kracht. Het is de sleutel tot onze
ambities en onze uitdagingen. Bij
Eqology laten we ons inspireren
door de natuur en haar enorme
potentieel.
Wij zijn vastbesloten om ten
volle te benutten wat de natuur te
bieden heeft om een gezonde en
vitale onderneming te ontwikkelen
die kan zorgen voor een welvarende toekomst voor onszelf en onze
klanten.
Bij Eqology hebben we de kracht
van de natuur achter ons. It’s in our
nature.
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PRODUCTINFORMATIE
EQ PURE ARCTIC OIL

i

EQ PURE ARCTIC OIL
- pure omega-3 olie van 100%
verse, traceerbare en duurzame
Arctische wilde vis
Bevat organische, koudgeperste olijfolie en vitamine D3
– met een toegevoegde verse smaak van natuurlijke citroen
Tekst en foto EQOLOGY

EQ Pure Arctic Oil bestaat
uit pure omega-3 olie van
kabeljauw uit de koude,
voedselrijke Arctische Oceaan aan de Noorse kust. Alle
vis die wordt gebruikt voor
de olie wordt gevangen
door twee vissersboten; Gadus Njorn en Gadus Neptun
welke toebehoren aan
Pharma Marine de olieleverancier van Eqology waar
wij een exclusieve overeenkomst mee hebben.
TRACEERBAAR
Dankzij nieuwe technologie
is het mogelijk om onze
vissersboten waarop de EQ
Pure Arctic Oil wordt gewonnen op elk gewenst moment
tijdens de visvangst te volgen. De boten varen tussen
67e en 80e Noorderbreedte-graad en wij weten van
elke productie de exacte

6

E Q M A GA Z I N E | 2 0 1 9/2020

positie waar de vis waaruit
de olie is gewonnen is gevangen. Dat dit traceerbaar
is maakt de EQ Pure Arctic
Oil uniek. De olie bevat
geen synthetische
toevoegingen.

duct uit Kreta, de "geboorteplaats" van de olijfolie,
welke in de afgelopen
200 jaar vele prijzen heeft
gewonnen voor de beste
regionale olijfolie.

5:1

ESSENTIËLE
VETZUREN
MSC GECERTIVetzuren zijn
FICEERD
essentieel
De wijze
Een ratio hoger dan 5:1
voor het
waarop de
leidt tot een langzamer
herstel en meer
lichaam om
vis wordt geontstekings-reacties.
optimaal te
vangen en verkunnen funcwerkt is volledig
tioneren. Onder
MSC en CoC gecerandere onze hersenen,
tificeerd. Dat houdt in dat
spieren, huid en ons hartde hoge kwaliteit is gewaaren vaatstelsel is hier van
borgd en het product uit
afhankelijk. Van alle vetzuren
duurzame Noorse visvangst
zijn omega-3 en omega-6
afkomstig is. Aan de visolie
de zogenaamde "essentizijn verder polyfenolen van
ële" vetzuren, omdat ons
organische olijfolie van hoge
lichaam die zelf niet aan
kwaliteit toegevoegd. Deze
kan maken, maar dat het
koudgesperste olijfolie is het
lichaam deze binnen
meest bekende olijfoliepro-

AANBEVOLEN DOSERING

De aanbevolen dagelijkse
dosis is 0,15 ml per 1 kg
lichaamsgewicht. Een dubbele
dosering wordt geadviseerd
voor de eerste maand.

OMEGA-3 HEEFT WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN
POSITIEVE EFFECTEN OP DE
GEZONDHEID
• verlaagt de bloedlipiden

•
•
•
•

•

en bloeddruk, verlaagt het
risico op harten vaatziekten
behoudt de elasticiteit van
de bloedvaten
verbetert het functioneren
van de hersenen
draagt bij aan meer rust en
verlichting van depressie
gaat ontsteking in hersencellen en bloedvaten
tegen
maakt het celmembraan
zachter en flexibeler

TEST EQ OMEGA-6/OMEGA-3VERHOUDING

U kunt nu snel info krijgen over
uw omega-6- en omega-3-verhouding met een eenvoudige
thuisbloedtest.

WAARSCHUWING
Raadpleeg uw arts als u
antistollingsmiddelen gebruikt,
zwanger bent of het product
aan een kind jonger dan 1 jaar
oud geeft.
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PRODUCTINFORMATIE

EU Gezondheidsclaims

EQ PURE ARCTIC OIL

GOED VOOR JE HART
Dagelijkse inname van 250mg EPA en DHA draagt bij aan
een normale hartfunctie
GOED VOOR JE HERSENEN
Dagelijkse inname van 250mg DHA draagt bij aan normale
hersenfunctie. Zwangere en borstvoedende vrouwen:
200mg DHA bovenop de dagelijkse inname van 250mg
EPA+DHA draagt bij aan normale hersenontwikkeling van
de foetus / het kind.
GOED VOOR JE ZICHT
Dagelijkse inname van 250mg DHA draagt bij aan behoud
van normaal zicht. Voor kinderen tot 1 jaar is dat 100mg
DHA.
GOED VOOR HET IMMUUN-SYSTEEM
Dagelijkse inname draagt bij aan het normaal functioneren
van het immuunsysteem.

EEN GEZONDE BALANS
tussen omega-6 en
omega-3 is een van de
belangrijkste schakels
voor gezondheid en het
beperken of voorkomen
van chronische ziekten.

moet krijgen via een dieet of voedingssupplementen. Het regelmatig en voldoende innemen van
omega-3 vetzuren is van groot belang voor de
ontwikkeling van de hersenen, het immuunsysteem
en het reguleren van een normale bloeddruk.
VERANDERINGEN IN HET DIEET
Vóór de industriële revolutie bevatte ons dieet in de
westerse wereld net zoveel omega-3 als omega-6
vetzuren. In de afgelopen 40-50 jaar zijn er grote
veranderingen geweest in ons dieet. Wij consumeren elke dag veel bewerkte voedingsmiddelen
en plantaardige oliën zoals soja, zonnebloemolie
en maïsoliën die tot wel 80% omega-6 bevatten
en weinig tot geen omega-3 vetzuren.Dit is deels
te verklaren doordat veel van het vlees dat we
eten afkomstig is van dieren die bewerkte voeding
krijgen welke rijk is aan omega-6. Zelfs gekweekte
vis bevat omega-6 vetzuren en andere minder
gezonde stoffen, en slechts een zeer laag gehalte
aan omega-3.
OMEGA-6/OMEGA-3 RATIO
Door de overmaat aan omega-6 vetzuren in ons
dieet en het tekort aan omega-3 vetzuren lopen
de meesten van ons een onnodig groot risico op
gezondheidsproblemen zonder dat ze zich daar
van bewust zijn. De verhouding tussen omega-6 en
omega-3 vetzuren in het hedendaagse Westerse
dieet ligt tussen de 10:1 en 20:1. Dat betekent dat
we tot wel 20 keer meer omega-6 consumeren
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dan omega-3 terwijl de aanbevolen verhouding
5:1 of lager is en idealiter zelfs 3:1 of lager. In de
afgelopen decennia hebben we een toename
gezien in langdurige, chronische ontstekingen die
zich uiten in gewichtsproblemen en allerlei aandoeningen. Een gezonde balans tussen omega-6
en omega-3 is een van de belangrijkste schakels
voor gezondheid en het beperken of voorkomen
van chronische ziekten.
OMEGA-9
Wij hebben gekozen voor een unieke koudgeperste omega-9 olijfolie uit Kreta, van hoge kwaliteit
en rijk aan anti-oxidanten (polyfenolen). Omega-9
draagt bij aan een gezond hart- en vaatstelsel en
het op peil houden van de bloedsuikerspiegel.
Door de inname van de juiste hoeveelheid hoogwaardige omega-3 en omega-9 en het beperken
van de inname van omega-6 beperkt u de kans
op - met name laaggradige - ontstekingen en
hart- en vaatziekten. Alleen het verminderen van
de omega-6 inname is daarbij niet afdoende.
BALANS
EQ Pure Arctic Oil is een product met een optimale
samenstelling van omega-3 en omega-9 vetzuren welke bijdragen aan het verbeteren van de
vetzuurbalans in het lichaam. Er is bewijs dat bij dagelijks gebruik van de juiste hoeveelheid gedurende minimaal 120 dagen een omega-6 / omega-3
ratio van 5:1 of lager haalbaar is. •

GOED VOOR BLOEDDRUK EN TRIGLYCERIDEN
LEVEL
Dagelijkse inname van 2g tot max 5g DHA+EPA draagt bij
aan behoud van een normale bloeddruk en triglyceriden
levels
GOED VOOR DE SPIERFUNCTIE
Dagelijkse inname draagt bij aan een normale spierfunctie.
VITAMINE D3:
GOED VOOR SPIEREN, BLOED, BOTTEN EN
IMMUUNSYSTEEM
Vitamine D3 draagt bij aan een normale spierfunctie,
absorptie van calcium en fosfor voor onderhoud van
normale botten en tanden en een normale werking van
het immuunsysteem.



BEKIJK ONZE VIDEO OVER
DE PRODUCTIE VAN EQ PURE
ARCTIC OIL. Scan hiervoor
de QR-code of bezoek onze
website op eqology.com

BEKIJK ONZE VIDEO

Scan de QR-code om te
zien hoe u de test moet
doen of bekijk de video
op eqology.com

Suikervrij. Zoutarm.
Geproduceerd in Noorwegen voor Eqology.
MSC GECERTIFICEERD:
DUURZAAM, TRACEERBAAR, WILD GEVANGEN
De MSC (Marine Stewardship Council) is een internationale non-profit organisatie.
Visserijen worden door de MSC gecertificeerd om
zeker te stellen dat de instandhouding van de
vispopulatie wordt gewaarborgd en het ecosysteem
gezond en productief blijft voor de toekomst.
FSC GECERTIFICEERDE VERPAKKING:
AFKOMSTIG UIT ZORGVULDIG BEHEERDE
BOSGEBIEDEN OF GERECYLCED MATERIAAL
Het uit hout vervaardigd materiaal zoals papier en
karton dat wij gebruiken voor onze verpakkingen dragen
het logo van het Forest Stewardship Council (FSC) om
de zogenaamde Chain of Custody (CoC) certificering
aan te duiden; een betrouwbaar opvolgsysteem van de
gecertificeerde houtstromen, stap voor stap, van de exploitatie van de boom tot aan de afgewerkte producten.
De missie van FSC is het stimuleren van milieu vriendelijk, sociaal voordelig en economisch verantwoord
management van wereldwijde bossen.
9
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PRODUCTINFORMATIE
EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM

EQ PURE ARCTIC OIL
PREMIUM
– ontvang 25% korting op alle
andere producten en een nog hogere EQ Assurance
Tex t E Q O LO GY
P h o t o I S T O CK P H O T O

Het is nog beter om de
eerste 2 maanden een
dubbele dosis te nemen en
daarom ontvang je twee
extra flesjes met je eerste
bestelling van ons nieuwe
EQ Pure Arctic Oil Premium
concept. Een dosering bekertje is inbegrepen om de
juiste aanbevolen hoeveelheid af te kunnen meten.
ONTVANG JE PRODUCTEN
GRATIS

EQ ASSURANCE. Als actieve
EQ Pure Arctic Oil Premium
klant krijg je de kans om deel
uit de maken van de collectieve
verzekering die Eqology voor
haar EQ Pure Arctic Oil Premium
klanten af heeft gesloten.
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We hebben ook een
Travel Pouch met 15 EQ
Pure Arctic Oil 10ml sachets
toegevoegd - perfect voor
wanneer u op reis bent of
als een geschenk aan vrienden en familie.Wist je dat
wanneer 3 van je vrienden
of familieleden hetzelfde
product bestellen als wat jij
gebruikt dat je jouw product
dan GRATIS krijgt? Je betaalt
dan alleen nog maar de
verzendkosten.

25% KORTING OP ALLE ANDERE PRODUCTEN

Zolang je een EQ Pure
Arctic Oil Premium abonnement hebt geven we je elke
maand 25% korting op al
onze andere producten.
EQ ASSURANCE - EEN
GEZONDHEIDSVERZEKERING
TEGEN HART-EN VAATZIEKTEN

Wetenschappers beweren dat een regelmatige
dagelijkse inname van 1 - 5
gram omega-3 vetzuren
een verlengde levensduur
kan hebben van meer
dan 5 jaar. EQ Assurance is
bedoeld voor iedereen die
EQ Pure Arctic Oil Premium
gebruikt voor meer dan 6
opeenvolgende maanden.
Na een eerste diagnose
van een hartaanval of hersenbloeding zal de verzekering een eenmalig bedrag
uitkeren van € 2.500 indien
je EQ Pure Arctic Oil Basic
klant bent en € 5.000 als je

EQ Pure Arctic Oil Premium
klant bent. Deze diagnose
dient door een arts te worden bevestigd en is alleen
geldig als je je eerste 6
maanden periode volledig
hebt afgerond.
FSC CERTIFICERING

We hebben besloten om
voor het vervaardigen van
onze EQ Pure Arctic Oil
Premium Box enkel gebruik
te maken van papier dat
is gecertificeerd foor het
Forest Stewardship Council
(FSC). FSC is een internationale non-profit organisatie
met meerdere aandeelhouders, opgericht in 1993 om
verantwoord management
van bossen wereldwijd te
bevorderen. De FSC doet
dit door standaarden vast
te stellen voor producten
die uit bosgebieden worden gewonnen en ze als
eco-friendly te certificeren
en labelen.•

i

DE FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL (FSC)
Volgens de Voedsel en
Landbouw Organisaties van
de Verenigde Naties zijn
inmiddels de helft van alle
bossen op aarde aangetast,
vernietigd of veranderd in terrein voor andere doeleinden.
Veel van de overgebleven
bosgebieden hebben
vandaag de te kampen
met illegale bebouwing en
slecht beheer. FSC is opgezet
om deze wereldwijde
problematiek van ontbossing
tegen te gaan.

EQ ASSURANCE
Een gezondheidsverzekering
tegen hart- en vaatziekten
voor iedereen die EQ Pure
gebruikt Arctic Oil voor meer
dan 6 aaneengesloten
maanden.

BEKIJK ONZE VIDEO

Scan de QR-code om te
zien hoe u de test moet
doen of bekijk de video
op eqology.com

2 0 1 9 / 2 0 2 0 | EQ M AG AZINE

11

PRODUCTINFORMATIE
EQ PURE VEGAN

EQ GAAT VEGAN
– Pure Omega-3 Vegan (EPA + DHA)
olie van 100% verse, traceerbare en
duurzame Arctische Algen

i

In 2019 introduceren we 2 vegan producten.
Te k s t BØRRE GJE RS V I K
Fo t o I S T O CK P H O T O

Veganisten kunnen nu
ook profiteren van omega-3
supplementen om de balans
te herstellen met de hedendaagse hoge omega-6
inname waarop de omega-3
inname aanbeveling is
gebaseerd.
In veel studies is aangetoond dat veganisten en
vegetariërs lagere hoeveelheden van de gezonde
lange keten omega-3
vetzuren (EPA en DHA)
hebben in vergelijking
met vlees- en viseters. Het
belang van omega-3 kan
niet sterk genoeg worden
onderstreept, deze vetzuren
zijn een cruciaal onderdeel
van een vegan dieet waarbij
is aangetoond dat ze zorg
dragen voor een lager
cholesterol en triglyceride
gehalte, beschermen tegen
laag gradige ontstekingen
en het risico op hart- en
vaatziekten en zelfs kanker
verlagen.

leven. Hoewel zorgvuldig
samengestelde plantaardige
voeding rijk is aan proteïnen,
ijzer, kalk en andere essentiële
vitaminen en mineralen,
ontbreken echter de EPA
en DHA omega-3 vetzuren.
De plantaardige bronnen
van deze voedingsstoffen
bevatten doorgaans amper
verzadigde vetten, bevatten
veel vezels, zijn rijk aan antioxidanten en helpen de
kans te verlagen op tal van
de grootste hedendaagse
gezondheidsproblemen zoals
obesitas, hartziekten, diabetes
en kanker.

VOOR MENSEN
VOOR DE DIEREN

Voor velen is het voorkomen
van slachten van dieren
voor voeding een van de
belangrijkste redenen om
veganistisch te leven. Het
vermijden van gebruik van
dierlijke voeding is een van de
meest voor de hand liggende
methoden om duidelijk te
maken dat je er tegen bent.

VOOR JE GEZONDHEID

Er zijn inderdaad vele
wetenschappelijk bewezen
voordelen aan veganistisch
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kunt nemen om CO2 uitstoot
te helpen verminderen is
door dierlijke producten te
vermijden. De productie
van vlees en andere dierlijke
producten hebben een
hoge belasting op het milieu.
De grote hoeveelheden
graan die nodig zijn voor
de productie van vlees en
daarmee gepaard gaande
oppervlakten die vrij moet
worden gemaakt voor
bebouwing dragen in grote
mate bij aan ontbossing,
verlies van leefomgeving en
uitroeiing van diersoorten.

VOOR DE OMGEVING

Een van de meest effectieve
maatregelen die je als individu

Net zoals een veganistische
levensstijl een goede
duurzame optie is voor onze
planeet, is een plantaardig
dieet een meer duurzame
optie om de mensheid te
voeden. Voor een plantaardig
dieet is slechts een derde
van het land benodigd als
wat nodig is voor een dierlijk
dieet. Hoe meer mensen
veganistisch gaan leven,
hoe beter we in staat zijn om
iedereen te voeden. •

ALGEN BEVATTEN DRIE
COMPONENTEN DIE ZE ZEER
VOEDZAAM MAKEN OM TE ETEN
• Chlorofiel en andere
plant pigmenten
• Omega-3 vetzuren in
de vorm van Eicosa
Pentaenoic Acid (EPA) en
Docosa Hexaenoic Acid
(DHA)
• Belangrijke mineralen
zoals jodium

WIST JE DAT?
Er 20 kilo graan nodig is
om slechts 1 kilo vlees te
produceren!

EQ PURE VEGAN GEZONDE
MAALTIJDVERVANGER
Als aanvullende EQ innovatie
introduceren we tevens een
100% vegan versie van de
EQ Shake.
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PRODUCTINFORMATIE
EQ PURE ARCTIC OIL

OMEGA-3
- van 100% verse,
traceerbare and duurzame
Arctische wilde vis
Tekst EQOLOGY
Fot o I S T O C K P H O T O

D

e omega-3 in EQ Pure Arctic Oil is afkomstig van met
name Arctische kabeljauw die in de koude wateren
langs de Noorse Kust wordt gevangen door de firma
Havfisk. De vis waaruit Pharma Marine de visolie
wint voor Eqology wordt met de Havfisk boten Gadus
Njord en Gadus Neptune gevangen. Je kunt deze
twee vissersboten op elk moment volgen via
marinetraffic.com.
Dit Noorse visserij bedrijf dat met name
vist op kabeljauw, schelvis en koolvis, is
Duurzaam
Onze omega-3 is afkomstig van het
gecertificeerd door de Marine Stewardship
MSC gecertificeerde Pharma Marine.
Council (MSC). Pharma Marine beschikt boDe kabeljauw wordt gevangen in de
Noordelijke IJszee.
vendien - in overeenstemming met de MSCnorm - over het Chain of Custody (CoC)-certificaat als garantie voor de traceerbaarheid van
alle visvangst. MSC staat ook wel bekend als de
"gouden standaard" aangezien slechts 10% van de visserijen
wereldwijd MSC gecertificeerd is.
De MSC certificering stelt visserijen in staat om de visvangst
te gebruiken voor het produceren van onder andere schone en
duurzame omega-3 producten van hoge kwaliteit.
Sinds maart 2017 is Eqology zelf ook MSC gecertificeerd.
Dat betekent dat de EQ Pure Arctic Oil kan worden gezien als
een product van de hoogste kwaliteit.
14
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PRODUCTINFORMATIE
EQ PURE ARCTIC OIL

EQOLOGY
MSC
GECERTIFICEERD

TRACEERBARE
ARCTISCHE
WILDE VIS

Sinds maart 2017
is Eqology MSC
gecertificeerd. Dat
betekent dat de EQ
Pure Arctic Oil kan
worden gezien als
een product van de
hoogste kwaliteit
dat duurzaam wordt
geproduceerd.

WIT GOUD

Resterende biomassa van kabeljauw is al eeuwen
een belangrijke bron van omega-3. Het vissen op
kabeljauw en de productie van kabeljauwproducten
speelt al eeuwen een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van Noorwegen. Zeelieden konden maanden leven van de eiwitten en vitaminen uit
de voedzame en gemakkelijk te bewaren gedroogde
kabeljauw. Het witte goud, zoals velen het noemde,
maakte van gezouten klipvis en levertraan handelsgrondstoffen tijdens de vikingperiode en het werd
ook verhandeld voor fijnere producten zoals wijn.
Rond het midden van de 19e eeuw werden de
gezondheidsvoordelen van levertraan algemeen bekend. Van kabeljauwolie was al bekend dat het een
goede bron was van vitamine A en D toen Deense
onderzoekers in de jaren 70 de gezonde omega-3
vetzuren DHA en EPA ontdekten. Hierna werd
kabeljauwolie steeds populairder als een goede bron
van omega-3 vetzuren.
16
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Traceer jouw flesje EQ
Pure Arctil Oil terug tot aan
het schip waarop de olie
is gewonnen en zie exact
waar de vis was gevangen
op eqology.com

DE PRODUCTIEFACILITEIT

Het omega-3 bedrijf Pharma Marine ligt aan de
westkust van Noorwegen, in de buurt van Ålesund,
een regio waar al langer dan 130 jaar visolie wordt
gemaakt. Naast de geavanceerde technologie heeft
de faciliteit een hypermodern onderzoekslaboratorium en wordt het gerekend tot een van de
meest milieuvriendelijke omega-3-faciliteiten. De
faciliteit kreeg zijn Chain of Custody-certificering
(CoC) in februari 2014. De belangrijkste aandeelhouder en CEO van Pharma Marine, Leif Kjetil
Gjendemsjø, groeide op in de visserij van zijn familie waar hij zijn carrière begon, en heeft sindsdien
gewerkt met producten uit de zee. De omega-3 olie
uit de Noordelijke IJszee is van de beste kwaliteit.
Door jarenlange ervaring heeft Pharma Marine
de competentie en technologie om de kwaliteit te
waarborgen van de benodigde omega-3-vetzuren.

De faciliteit
heeft een topmodern
onderzoekslaboratorium,
en wordt
gerekend tot
een van de meest
milieuvriendelijke omega-3faciliteiten.

MAAKT GEBRUIK VAN DE HELE VIS

De productiefaciliteit is gericht op duurzaamheid en
de bescherming van de visstand voor toekomstige
generaties. De kop en de lever van de kabeljauw zijn
zeer vet en bevatten veel omega-3. Pharma Marine
gelooft in volledige raffinage en werkt samen met de
vissers om 100% van de gevangen vis te gebruiken.
Gjendemsjø zet zich in om de hoge kwaliteit te
combineren met het gebruik van alles wat we uit
de natuur halen met respect voor de natuur. Zijn
tip voor het bepalen van de kwaliteit van een olie
is smaak: "Als de zuivere olie voordat er iets wordt
toegevoegd goed smaakt, dan is het van hoge kwaliteit." •

CODMARINE® FLEET
PharmaMarineTM heeft een uniek samenwerkingsverband met 7 veschillende
vissersboten: de CodMarine® Vloot. Het ruwe materiaal voor CodMarine®
wordt door de CodMarine® Vloot schepen verzameld. Deze schepen zijn splinternieuwe trawlers en opereren vanuit de haven van Ålesund in Noorwegen op
slechts 1 uur rijden van de PharaMarineTM fabriek.
Alle resterende voedingsrijke biomassa van de verwerking van MSC gecertificeerde Noord Oost Arctische kabeljauw, koolvis en schelvis wordt gebruikt
om de ruwe visolie te produceren. De olie wordt binnen 6 uur na vangst aan
boord verwerkt, geconditioneerd, luchtdicht opgeslagen en zodra de boot weer
aan land komt onmiddellijk vervoerd naar de PharmaMarineTM fabriek voor
verdere verwerking. Meer hierover is te lezen op codmarine.com •
2 0 1 9 / 2 0 2 0 | EQ M AG AZINE
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PRODUCTINFORMATIE
EQ OMEGA-3 TEST

EQ OMEGA-3 TEST
test je omega-6/omega-3 vetzuur
balans met onze biosampling kit

i

Tekst en foto EQOLOGY

Met behulp van een eenvoudige thuisbloedtest krijgt u snel uitsluitsel over uw
omega-6/omega-3-verhouding. Het
bloedmonster zal door het onafhankelijke Vitas AS laboratorium in Oslo worden
geanalyseerd volgens de internationale
standaard voor omega vetzuren. Na 15 tot
20 werkdagen kunt u de uitslag opvragen
op omegaratiotest.com.
OMEGA-6/OMEGA-3-VERHOUDING
Bij deze analyse wordt de hoeveelheid
omega-6 en omega-3 vetzuren in de rode
bloedcellen gemeten. De meest belangrijke
omega-3 vetzuren in ons lichaam zijn eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Het percentage omega-3 ten
opzicht van het totaal aan vetzuren in het
bloed noemen we de omega-3 index.
De omega-3 index wordt met deze test
ook vastgesteld en geeft aan of u in verhouding genoeg omega-3 vetzuren binnenkrijgt
via uw normale dieet. Een omega-3 index
lager dan 4 wijst op een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten. De omega-6 / omega-3 verhouding geeft onder andere aan
in welke mate u ontstekingen in uw lichaam
kunt verwachten en of uw celmembranen
goed kunnen functioneren.
BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN
Wanneer uw EQ omega-6/omega-3 verhouding wordt getest, zijn er een paar dingen
die u moet weten. Lees de handleiding bij
de test kit zorgvuldig om de test goed te
kunnen uitvoeren.
Het bloedmonsterkaartje heeft een ID
nummer. In onze nieuwe test kit is het ID
nummer al op het bloedmonsterkaartje

18
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afgedrukt. Uw test is volledig anoniem. Het
is belangrijk om het deel met uw ID nummer
goed te bewaren, omdat u dit nummer later
nodig heeft om uw resultaten in te zien via
omegaratiotest.com. Een tip is om een foto
te nemen van het ID nummer voor het geval
u het kaartje kwijt raakt.
VERGELIJKEN MET VORIGE RESULTATEN
Wist u dat als u de resultaten gaat controleren van de tweede test dat u dit eenvoudig
kunt vergelijken met uw eerste test? Klik op
het icoontje VORIGE RATIO TEST RESULTATEN
en vul het ID nummer in van uw eerste test. •
U kunt uw resultaten binnen 15 - 20 werkdagen opvragen via omegaratiotest.com:

ZO CONTROLEERT U DE
UITSLAG
Op de website
omegaratiotest.com
kunt u uw uitslag eenvoudig
inzien en meer lezen over
hoe u uw resultaat moet
interpreteren. Als u wilt, kunt
u uw uitslag ook vergelijken
met de uitslag van eerdere
tests.
1. WAAR TE CONTROLEREN:
Ga naar omegaratiotest.
com en voer uw omega-6 /
omega-3-verhouding testkit
ID-nummer in voor toegang
tot de uitslag.
2. UW UITSLAG:
U krijgt twee verschillende
uitslagen, uw omega-3-index en uw omega-6 (AA)/
omega-3 (EPA)-verhouding.
3. HOE TE INTERPRETEREN
Klik op de afbeelding UW
UITSLAG INTERPRETEREN
aan de onderkant van de
pagina voor meer informatie
over de uitslag.

BEKIJK ONZE VIDEO

Scan de QR-code om te
zien hoe u de test moet
doen of bekijk de video op
eqology.com

2 0 1 9 / 2 0 2 0 | EQ M AG AZINE
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PRODUCTINFORMATIE
ORGANIC OLIVE OIL

OLIJFOLIE
- een symbool voor goede gezondheid
Sinds het begin der tijden heeft de olijfboom de menselijke
ontwikkeling gevolgd en aanleiding gegeven voor rituelen en
tradities. Al millennia lang wordt olijfolie gebruikt in schoonheidsverzorging en als medicijn en daarnaast is tegenwoordig bekend
dat olijven een aantal ziekten kunnen voorkomen.
Te k s t E Q O LO GY
Fo t o I S T O C K P H O T O

OLIJFOLIE. Olijfolie bevat
veel essentiële vitaminen,
waaronder vitamine A, B1, B2,
C, D, E en K, en het mineraal
ijzer.

D

e geschiedenis van olijfolie is
verbonden met oude beschavingen rond de Middellandse
Zee. Toen werd de olijfboom al
geprezen als een heilige boom en werden
de voordelen van de kostbare olie erkend.
Kreta was in de prehistorische tijden
een van de eerste regio’s waar de lokale
bevolking een methode had gevonden om
de wilde olijfboom te laten groeien. In
het dorpje AnoVouves in de Kolymvari
regio vind je een van de oudste olijfboom
soorten, de “Monumental Olive Tree of
Vouves”, die daar al meer dan 2500 jaar
bestaat en groeit. In deze regio bevindt
zich Terra Creta, een van ’s-werelds meest
ervaren olijfolie fabrieken. Deze fabriek
staat bekend om haar bekroonde olijfoliën
die zijn onderscheiden met prestigieuze
kwaliteitserkenningen en medailles uit
Europa (Frankrijk, Griekenland), Israel,
Japan, US en China.

importeerden de olijfboom uit Kreta en
de olie werd gebruikt bij begrafenisrituelen en reiniging. Maar het waren de
Feniciërs die in de 16e eeuw voor Christus
overal in Griekenland begonnen met het
planten van olijfbomen en vervolgens
langs de gehele kust van de Middellandse
Zee. Tijdens de opkomst van de Romeinse
cultuur, groeide het aantal olijfgaarden
en molens. Olijfolie werd gebruikt bij het
koken en voor medicinale doeleinden en
huidverzorging. De olie wordt ook wel
"schoonheidsolie" genoemd vanwege het
vermogen om weefsel zachter en strakker
te maken en de huid meer glans te geven.
De eerste eyeliner ter wereld werd in het
oude Griekenland gemaakt door kolen
en olijfolie te mengen. In het oude Rome
gebruikten vrouwen olijfolie voor hun
huid en haar om zich te beschermen Tegen
de zon en voor de aangename geur. Dit was
het groene goud van de goden, koningen
en koninginnen voordat het een vast deel
werd van het mediterrane leven.

HET GROENE GOUD

EEN GEZOND VOEDINGSPATROON

TERRA CRETA

De Eqyptenaren, die grootverbruikers
van olijfolie waren in de tijd van de farao's,
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EQ PURE ARCTIC OIL MET
POLYFENOLEN
Een unieke koudgeperste,
vergine olijfolie is toegevoegd aan EQ Pure Arctic
Oil. De voordelen van
deze olie zijn te danken
aan het hoge gehalte
oliezuur en de hoge
niveaus polyfenolen.

ANTIOXIDANTEN
Olijfolie bevat veel essentiële vitaminen, zoals vitamine A, B1, B2, C, D, E en
K en en het mineraal ijzer.
Deskundigen beweren dat
de hoge niveaus polyfenolen en antioxidanten
schade aan bloedvaten
en cellen voorkomen
door vrije radicalen te
neutraliseren. Dit kan ook
een rol spelen bij het stoppen van atherosclerose
en het verouderingsproces in cellen en weefsels.

BEKIJK ONZE VIDEO

Scan de QR-code om te
zien hoe u de test moet
doen of bekijk de video
op eqology.com

In de jaren zestig werd er een openbaar
onderzoek gedaan naar de verschillende
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PRODUCTINFORMATIE
ORGANIC OLIVE OIL

MODERNE PRODUCTIEMIDDELEN EN METHODEN
maken het mogelijk om olijven
beter en efficiënter koud te
persen zonder dat daar enige
verhitting aan te pas komt. Hierdoor behoudt de olie meer van
haar nutriënten en wordt oxidatie
voorkomen.

eetgewoonten in heel Europa. Een klinische
gen door het LDL-cholesterol (zogenaamde
studie van de Amerikaanse onderzoeker Dr.
slechte cholesterol) onder controle te houden
A. Keys in 1950 was een van de eerste onderen het HDL-cholesterol (goede cholesterol)
zoeken waarmee de toegevoegde waarde van
te verhogen. Andere onderzoekers bestudehet zogenaamde Cretan Diet aan werd geren de reinigende en regeneratieve effecten
toond met olijfolie als voornaamste ingredivan de olie. Olijfolie wordt aangeduid als een
ënt. Dr. Keys stelde vast dat de bewoners van
"voedingssupplement" vanwege het hoge
Kreta de laagste sterftecijfers, hartziekten en gehalte enkelvoudig onverzadigd vet, dat een
gevallen van kanker hadden in vergelijking
reinigende en beschermende werking op de
met andere landen in die tijd en beweerde dat bloedvaten en spijsvertering heeft.
de aanzienlijke hoeveelheid olijfolie die daarbij werd geconsumeerd hier een significante
KOUDE PERSING
rol in speelde. Mensen op Kreta hadden een
De olijfboom is een groenblijvende boom die
veel hogere levensverwachting dan mensen
wel 2000 jaar oud kan worden. Vandaag de
in Noord-Europa. De verklaring hiervoor was dag zijn er meer dan 750 miljoen olijfbomen
dat hun goed uitgegeplant over de hele wereld.
balanceerde voeding
Alle olijven zijn eerst groen en
Mensen op Kreta
hen beschermde
worden dan donkerbruin of
hadden een veel
tegen hart- en vaatpaars als ze rijpen. Olijfolie is
ziekten.
technisch gezien een plantenhogere levensverMedisch onsap, omdat olijven op dezelfde
wachting dan
derzoek gedaan
manier worden geperst als
mensen in Noord- sinaasappelen, citroenen en
naar olijfolie heeft
aangetoond dat een
andere vruchten.
Europa.
hoog gehalte aan
Koudgeperste "extra veroliezuur in voeding bijdraagt aan een goede
gine" olijfolie is niet chemisch behandeld.
balans tussen de gezonde en ongezonde
Koudgeperst is de term die lang geleden
soorten cholesterol in ons lichaam. Somwerd gebruikt om olijfolie te maken toen de
mige onderzoeken richten zich vooral op de
molens die gebruikt werden om de olijven
gunstige effecten op het cholesterolgehalte
te persen nog niet zo krachtig waren als nu.
in het bloed en het vermogen van de olie om
Destijds deed men eerst een koude persing en
het risico op hart- en vaatziekten te verlavervolgens werd warm water toegevoegd
22
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TRACEABILITY TREE.
Sinds 2006 biedt Terra Creta – in
lijn met haar filosofie om volledig
transparant te zijn – haar klanten
de mogelijkheid om de volledige
route van elk product, van de
olijfboom tot aan het verkooppunt te volgen via het innovatieve "traceability tree". Je kunt
de olijfolie die wordt gebruikt
in EQ Pure Arctic Oil nu ook
traceren via eqology.com.

om meer olie uit de olijfpulp te halen.
Met moderne productie-apparatuur en
methoden kunnen de olijven efficiënter
koudgeperst worden zonder warmte toe
te voegen. Hierdoor behoudt de olie tegenwoordig meer voedingsstoffen en blijft
de olie langer zuiver.
TERRA CRETA – LEVERANCIER VAN ONZE
ORGANISCHE OLIJFOLIE IN EQ PURE
ARCTIC OIL

Eqology heeft diverse hoogwaardige
oliefoliën onderzocht als ingredient voor
haar EQ Pure Acrctic Oil product. Geba-

Terra Creta olijfolie staat
bekend om de rijke hoeveelheid omega-9 en
polyfenolen. Daarnaast
heeft deze organische olijfolie een extreem heerlijke
smaak.

seerd op de uitmuntende kwaliteit van
de Terra Creta fabriek met haar rijke
historie en ervaring in het kweken van
lijfbomen en vervaardigen van olijfbomen op Kreta en de toenemende kennis over de gezondheidsvoordelen van
de dagelijkse inname van ecologisch
vervaardigde extra-vergine olijfolie,
heeft Eqology in het najaar van 2016
besloten de olijfolie van Terra Creta te
gebruiken in de EQ Pure Arctic Oil. •

2 0 1 9 / 2 0 2 0 | EQ M AG AZINE
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PRODUCTINFORMATIE
EQ COLLAGEN BOOSTER SERUM

BEN JE OP ZOEK
NAAR DE ARCTIC
PROTECTOR?
Gemaakt door de natuur, gevormd voor jou

RODE KAVIAAR UIT DE
NOORDELIJKE IJSZEE
Draai de tijd terug met ons regenererende, sterk geconcentreerde serum dat
de productie van collageen en elastine opvoert en zo de huid verjongt, met
minder zichtbare fijne lijntjes en minder rimpels als resultaat.
Tex t BØRRE GJE RS V I K
Photo I S T O C K P H O T O

H

et menselijk lichaam en kaviaar
hebben twee dingen gemeen:
water en eiwitten. Huid en kaviaar
bestaan hoofdzakelijk uit water
en eiwitten. Door deze overeenkomst in
celstructuur kunnen alle voedingsstoffen van
kaviaar eenvoudig door onze huid worden
opgenomen. Water en eiwitten spelen een
essentiële rol in het behoud van een jonge
en gehydrateerde huid. Ook kunnen ze het
ouderdomsproces van de huid vertragen
door huidweefsel te voeden en de elasticiteit
te verbeteren. EQ Collagen Booster Serum is
het krachtige resultaat van indrukwekkende,
grensverleggende innovatie.
Het product zorgt voor uitzonderlijke
lifting en versteviging in combinatie met
hoogwaardige prestaties. Arctisch homextract
heeft antioxiderende eigenschappen die de
huid beschermen tegen gevaarlijke uv-Aen uv-B-straling. Dit helpt de afbraak van
collageen en elastine te voorkomen. Het doet
wonderen bij het verminderen van rimpels
dankzij het hoge gehalte aan eiwitten en
antioxiderende bestanddelen.

ontwikkeld. Eqology biedt een bijzondere
formule met gebruik van LEX®, die de huid
impregneert met de bron van het leven zelf.
LEX® is als handelsmerk vastgelegd voor het
exclusieve Arctische rode kaviaarextract dat
wordt gewonnen uit de rijke, koude wateren
van de Noordelijke IJszee.

HET VOLLEDIGE POTENTIEEL VAN KAVIAAR

AANBRENGEN EN ERVARING

Wist je dat de handen van de werknemers die
zalmkuit sorteren bij de hombedrijven glad
en zacht zijn ondanks hun werk in ijskoud
water? Dit fenomeen en het wereldwijd
toonaangevende stamcelonderzoek door
reGenics hebben geleid tot het idee dat
onbevruchte zalmkuit boordevol stoffen zit
die gunstig zijn voor de huid. Door voortgezet
onderzoek en nieuwe technologische
vooruitgang heeft Eqology samen met
reGenics AS het EQ Collagen Booster Serum
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ONGEËVENAARDE RESULTATEN

De LEX®-moleculen zijn het meest effectief
bij het revitaliseren en leveren van energie aan
de cellen, waar schoonheid geboren wordt.
Het serum is de vrucht van baanbrekend
biotechnologisch onderzoek. Dit wereldwijd
gepatenteerde ingrediënt is een indicator van
de bioactieve werkzaamheid in menselijke
huidcellen. Met EQ Collagen Booster
Serum worden de huidcellen aangestuurd
of geactiveerd om de extracellulaire
matrixcomponenten aan te maken die met
het ouder worden verloren gaan. Dit zijn
broodnodige componenten om een zachte,
jonge en gezonde huid te waarborgen. EQ
Collagen Booster Serum levert zichtbare
resultaten die hun weerga niet kennen.
‘s Ochtends en ‘s avonds na het wassen zachtjes
aanbrengen op het gezicht. Vermijd het gebied
rond de ogen. EQ Collagen Booster Serum is
een waar feest voor de zintuigen. Het biedt een
verfijnde indruk doordat het zo zacht is bij het
aanbrengen. Het middel is een rijke textuur die
vloeiend over de huid glijdt en deze extreem
zacht laat aanvoelen. Het helpt de huid om een
nieuw niveau van glans en gelijkmatigheid te
bereiken dat meetbaar is binnen twee weken
en zichtbaar binnen een maand. •

KLINISCH BEWEZEN
EFFECT*
• Verzacht de ruwe huid
Laat de huid steviger aanvoelen en herstelt de textuur. De huid voelt zachter
aan en het vochtgehalte
en de elasticiteit worden
verbeterd
• Reduceert fijne lijntjes en
rimpels. Waarborgt volume, soepelheid, elasticiteit en teint van de huid.
• Hydrateert, remineraliseert en herstelt de huid
• Vervaagt verkleuringen
• Vermindert roodheid
• Laat de huid stralen
• Verbetert het algehele
uiterlijk van de huid
*Lønne et al, 2013. International Journal of Cosmetic
Science.

IN-VITRO GETEST
• Bioactief.
• Stimuleert huidcellen en
activeert de collageenproductie.
• Bevordert de migratie van
fibroblasten

WATCH OUR VIDEO
ABOUT EQ COLLAGEN
BOOSTER SERUM

Scan the QR-code to watch the
video or see it on eqology.com
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KLANTVERHAAL
EQ PURE ARCTIC OIL

Dankzij Eqology heb ik
mijn leven weer terug
Tekst en foto A N N E B R I T N Y G Å R D

Anne Brit uit Noorwegen was nog maar 39 jaar oud toen ze werd
gediagnostiseerd met de ziekte van Bechterew en heeft sinds 1989 al
pijnlijke symptomen aan haar lichaam. De kwaliteit van haar leven
was erg verminderd en de pijn werd alleen maar erger waardoor ze
in 2004 voor 100% is afgekeurd.
Nadat ze is begonnen met de EQ Pure Arctic Oil is alles voor Anne Brit
veranderd en nu kan zij genieten van haar pensioen samen met haar
kinderen, kleinkinderen en haar man Svein.

H

et betekent veel voor mij om actief en
sociaal te zijn. Ik ben gek op wandelen
en we hebben jarenlang een berghut
gehad waar ik erg gelukkig was toen ik
nog lange afstanden kon wandelen in de natuur.
Nadat ik was gediagnostiseerd met de ziekte van
Bechterew zat ik aan veel medicatie en moest ik een
hoge dosis pijnstillers innemen om de zware dagen
door te komen. Tijdens die periode was het ook erg
moeilijk in de ochtend mijn bed uit te komen. De
afgelopen jaren had ik zo weinig energie dat ik zelfs
geen korte uitstapjes kon maken zonder te rusten.
Twee jaar geleden heb ik het met mijn nicht
gehad over de EQ Pure Arctic Oil en hoe belangrijk
het is om een omega-3 supplement in te nemen als
de verhouding met omega-6 te hoog is. Zij vertelde
mij dat het ook mogelijk was om een bloedtest
te doen om de vetzuurbalans in mijn lichaam
te controleren. Het was niet moeilijk om mij te
overtuigen omdat mijn reumatoloog al eerder heeft
geadviseerd om omega-3 supplementen te gaan
gebruiken. Een week nadat ik de bestelling had
geplaatst ontving ik mijn eerste EQ Pure Arctic Oil
van Eqology en heb ik meteen de bloedtest gedaan.
26
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Ik moet zeggen dat het de eerste dagen moeilijk was omdat ik moeite
had met de olie maar we werden al
snel vrienden met elkaar toen ik de
vissmaak niet proefde zoals bij de
andere omega-3 producten die ik
eerder heb geprobeerd.
Mijn bloedwaarde voordat ik
begon met de Pure Arctic Oil is niet
iets om van te juichen. Mijn omega-3 index was 3.8% en mijn omega
3/6 balans liet zien dat ik 14.1 keer
meer omega-6 dan omega-3 in mijn
cellen had zitten.
Na vier maanden gebruik van
de EQ Pure Arctic Oil heb ik een
nieuwe test gedaan en dat liet zien
dat mijn omega-3 was verbeterd
naar 7.4% en de omega 3/6 balans
liet zien dat ik nog maar 4.4 keer
meer omega-6 in mijn cellen heb zitten. De olie
heeft mij teruggebracht binnen de aanbevolen
gezonde marges! Kort nadat ik ben begonnen met
het gebruiken van de EQ Pure Arctic Oil begon de

pijn al snel te verminderen en had ik bijna
geen pijnstillers meer nodig. In overleg met
mijn reumatoloog hebben wij besloten om te
verminderen met de medicatie die ik nodig
heb voor de ziekte van Bechterew. In het afgelopen jaar heb ik totaal geen medicatie meer
gebruikt en het werkt geweldig voor mij en ik
voel bijna geen pijn meer. Mijn reumatoloog
heeft gezegd dat ik zo gezond ben dat ik niet
meer voor reguliere controles hoef terug te
komen maar gaf wel aan om te bellen als de
pijn terug komt.
Wij zijn recent nog op vakantie geweest
naar Gran Canaria en daar hebben we lange
en vooral mooie wandelingen gemaakt en ook
een wandeling van bijna 2 kilometer zonder
vermoeid te raken. Ik heb het afgelopen jaar
ook gebruik gemaakt van de EQ Essential
samen met de EQ Pure Arctic Oil en dit geeft
mij zoveel meer energie.
Mijn gehele situatie is totaal veranderd en ik
kan Eqology hiervoor niet genoeg bedanken,
ik kijk heel erg uit naar mijn pensioen samen
met mijn familie.
Mijn nicht Yvonne kreeg een duidelijke
boodschap van mij en dat was dat ik nooit ga
stoppen met de EQ Pure Arctic Oil.•
Met vriendelijke groet,
Anne Brit Nygård

ANNE ADVISEERT:
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PRODUCTINFORMATIE
EQ VITAMIN K2

EQ K2+D3

Nieuwe en
verbeterde
EQ K2+D3!

Een anti-aging stof die gezonde bloedvaten en sterke
botten ondersteunt

VITAMINE K - GESCHIEDENIS

Vitamine K is al begin jaren
30 ontdekt door de Deense
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onderzoeker Henrik C. P.
Dam bij het Biochemische
Instituut van de Universiteit
van Kopenhagen. Tijdens
experimenteel onderzoek
op kuikens gevoed met een
vetarm dieet ontdekte hij een
onbekende stof die nodig was
om het bloed te laten stollen.
De vetoplosbare vitamine werd
vitamine K genoemd naar zijn
functie: nodig voor coagulantia.
Enkele jaren later kon de
Amerikaanse onderzoeker
Edward A. Doisy de moleculaire
structuur van vitamine K1
bepalen en synthetiseren
in het laboratorium. Later
werd bewezen dat een
aantal verwante moleculaire
structuren dezelfde functie
kunnen hebben - deze werden
ook K-vitamines (K1, K2)
genoemd. In 1943 werden
Dam en Doisy bekroond
met de Nobelprijs voor de
Geneeskunde voor hun
ontdekkingen. Vitamine K is
een verzamelnaam voor een
groep vitaminen met min of
meer gemeenschappelijke
moleculaire structuren.

AANBEVOLEN DOSERING

De aanbevolen dagelijkse
dosering is 1 capsule die
180 μg vitamine K2 bevat
waaraan 10 ug vitamine D3
is toegevoegd.

VITAMINE K2

• K2 Menachinon-7 is een
interessante vitamine
die veel aandacht krijgt
van onderzoekers - zowel op het gebied van
gezonde botten als een
gezond cardiovasculair
systeem.

Tex t H O G N E V I K
P h o t o P RZ E M E K SZ U B A/ I S T O C K P H O T O

Er is vandaag de dag een toenemende belangstelling voor
onderzoek en begrip van het
fysiologische verouderingsproces. Het vermogen van nieuwe
en bekende ingrediënten om
het verouderingsproces te beïnvloeden wordt bestudeerd.
Naarmate we ouder worden,
krijgen de meeste mensen
stijvere bloedvaten, hetzij
als gevolg van een verlies van
elasticiteit of door verkalking
van de bloedvaten. Verschillende internationale onderzoeken
tonen aan dat vitamine K2
de ontwikkeling van arteriële
stijfheid tegengaat.
Vitamine K2 vertraagt ook
de ontwikkeling van aan leeftijd
gerelateerde osteoporose. Dit
is goed nieuws voor mensen die
zich bezighouden met gezondheid en preventieve zelfzorg
willen uitoefenen - wat kan leiden tot een langere levensduur
van hogere kwaliteit.

i

ONDERZOEK VAN VERSCHILLENDE VOEDINGSMIDDELEN

Tegenwoordig weten we meer
over het effect van vitamine K.
Sommige bevolkingsgroepen
hebben een voedingspatroon
met veel grotere hoeveelheden vitamine K dan andere
bevolkingsgroepen. In Japan
is het gerecht natto, met hoge
concentraties van vitamine K2/
MK-7, een traditioneel gerecht
dat al honderden jaren wordt
gegeten. In de Europese landen
is met name Nederland actief
bij het uitvoeren van onderzoek
naar vitamine K. Dit kan komen
doordat Nederland bekend
staat om haar kazen en de bevolking over het algemeen veel
zuivelproducten eet, waaronder
kaas – vaak met een sterke
smaak. De VS heeft zich tot nu
toe veel bezig gehouden met de
vitamine K1. De onderzoeken
van de afgelopen 10 jaar laten
zien dat er een korte omlooptijd
is van de vitamine K1 in het
lichaam en dat betekent dat
de vitamine niet voldoende
gezondheidsvoordelen biedt

• Er zit heel weinig vitamine K2 in het typische
Westerse eetpatroon.
Het menselijk lichaam
produceert wat vitamine
K2 in het onderste deel
van de dikke darm. Het
probleem is dat de dunne darm deze in vet oplosbare vitamine in zeer
kleine hoeveelheden
absorbeert. De vitamine
wordt gemaakt door de
"goede" bacterie Basillus
natto, welke gebruikt
wordt om sommige soorten voedingsmiddelen te
gisten.

WAARSCHUWING

Personen die anticoagulantia gebruiken
(zoals warfarine/warfarin) of
andere medicatie moeten
eventueel gebruik van
Vitamine K2 overleggen
met hun arts.

BEKIJK ONZE VIDEO

Scan de QR-code om onze
video te bekijken over vitamine K2 of bekijk de video
op eqology.com
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EQ VITAMIN K2

voor de botten en slagaders. Onderzoekers
in de Verenigde Staten richten zich vooral
op vitamine K1, maar ze hebben ontdekt dat
vitamine K1 niet zo effectief is als K2.

EQOLOGY'S
PRODUCT
DIRECTOR
Dr Med. Hogne Vik is
een arts en professor die
meer dan 100 internationale wetenschappelijke
artikelen heeft gepubliceerd. Hij heeft een
doctoraat in berkenallergie en heeft allergische
reacties onderzocht bij
het Haukeland Universitair ziekenhuis in Bergen,
Noorwegen.
Hij heeft functies gehad
binnen het management
en productontwikkeling
bij internationale bedrijven in de sectoren voedingsupplementen en de
farmaceutische industrie.
Hij was ook verantwoordelijk voor het documenteren van de bekende
omega-3 producten en
heeft meegewerkt aan
de ontwikkeling van
vitamine K2 als voedingssupplement.
Dr Vik was voorzitter van
de Noorse vereniging
van kruidenfabrikanten
en retailers en de stichting voor de Noorse eetcultuur geweest, en heeft
gewerkt als managing
director voor het Noorse
voedingsonderzoeksinstituut Matforsk AS.
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VITAMINE K2 EN GEZONDE BOTTEN

kunt meten. Na twee jaar regelmatig gebruik
van vitamine K2 / Mk-7 laat een systematisch onderzoek zien met röntgenfoto's dat
de "natuurlijke" achteruitgang van botten is
vertraagd.
Recent is er een klinisch onderzoek gepubliceerd over vitamine K1 en K2 dat laat zien
dat vitamine K2/MK-7 een goede invloed
heeft op gezonde botten en efficiënter is dan
vitamine K1, en dat meetbare veranderingen
in botindicatoren zoals botmassa, minerale
dichtheid en botsterkte na 2-3 jaar zijn aan
te tonen. Vitamine K2/MK-7 is dus op de
eerste plaats een preventief supplement dat
regelmatig moet worden genomen om het
risico van leeftijdsgebonden veranderingen in
het botweefsel te verminderen - wat weer kan
leiden tot osteoporose.

Bot wordt gedurende ons leven constant
gevormd en afgebroken om klein letsel te
herstellen en zodat het lichaam de grote
hoeveelheid calcium in het botweefsel kan
gebruiken om vitale functies te ondersteunen. Tijdens de kindertijd en adolescentie
is de snelheid van de vorming groter dan de
snelheid van de afbraak. Na de leeftijd van
ca. 25-30 jaar verandert dit wat geleidelijk
leidt tot verlies van botsterkte en massa. Een
aantal belangrijke onderzoeken uitgevoerd in
Japan hebben vastgesteld dat vitamine K2 (als
menachinon-7 of MK-7) in natto (bacterieel
gefermenteerde sojabonen) een bijzonder
VITAMINE K2 EN CARDIOVASCULAIRE
goed effect heeft op de gezondheid van de
GEZONDHEID
botten. Vrouwen uit gebieden in Japan met
De zogenaamde "Rotterdam Study" is gepueen hoge consumptie van natto hebben aanbliceerd in 2014. Dit wetenschappelijk artikel
toonbaar minder
laat zien dat vitamine K2 het
Onderzoek toont aan
botbreuken en
risico op hart en vaataandat vitamine K2 een
hebben over
doeningen vermindert, dit
het algemeen
positief effect heeft op is een van de ongeveer 1,000
gezondere botten
artikelen gepubliceerd nav
hart- en vaatziekten.
dan vrouwen uit
onderzoek in de omgeving van
gebieden waar
Rotterdam. Al eind jaren 80
natto minder vaak wordt gegeten. Momenteel
werden bijna 8000 mannen en vrouwen ouder
is natto het gerecht met het hoogste gehalte
dan 55 geworven voor fase één van het bevolK2/MK-7.
kingsonderzoek. Het doel was om een p
 opulatie vele jaren te bestuderen en levensstijlfactoren te onderzoeken die invloed hebben op de
K2 IS DE MEEST EFFECTIEVE VORM VAN
gezondheid, ziektes en de doodsoorzaak met
VITAMINE K VOOR GEZONDE BOTTEN
een bijzondere aandacht voor hart- en vaatOnderzoek uit Europa en de Verenigde Staten
ziekten en kanker. Sinds 1990 zijn er steeds
heeft de ontdekkingen in Azië bevestigd: K2 is
meer mensen betrokken bij het onderzoek. In
de meest effectieve vorm van vitamine K voor
2008 zijn ongeveer 15.000 mensen (45 jaar en
gezonde botten. Vitamine K1 heeft ook effect
ouder) opgenomen in het onderzoek. In het
maar veel minder vergeleken met de vitamine K2.
onderzoek van 2004 werden ongeveer 4800
Het meest uitgebreide klinische onderzoek
mannen en vrouwen (die aanvankelijk gezond
tot nu toe naar vitamine K2/MK-7 komt uit
waren) gevolgd gedurende een periode van
Nederland - een dubbelblind placebo-ge10 jaar met betrekking tot cardiovasculaire
controleerd onderzoek met in totaal 244
ziekten en doodsoorzaken in verband met het
postmenopauzale vrouwen(Ref. Osteoporosis
gebruik van vitamine K1 en K2.
Int. 2013). Dit onderzoek laat zien dat vitamiDe resultaten lieten een duidelijk verband
ne K2 / MK-7 een belangrijke bijdrage levert
zien tussen de consumptie van de hoogste
aan het behoud van botsterkte maar het kost
dosis vitamine K2 en een verlaagd risico op
ook wat tijd voordat je positieve resultaten

cardiovasculaire ziekte en het risico
op overlijden aan dergelijke ziekten.
Hoewel vitamine K1 in veel grotere
doses dan K2 werd gebruikt, werd er
geen beschermend verband gevonden
tussen vitamine K1 en cardiovasculaire
gezondheid.
De bevindingen in dit deel van
het Rotterdamse onderzoek werden
bevestigd in een andere uitgebreid bevolkingsonderzoek, ook uit Nederland
(PROSPECT-EPIC-cohort, Utrecht).
Dit onderzoek omvat meer dan 16.000
vrouwen tussen de 49 en 70 die, bij
werving, geen hart- en vaatziekten
hadden.

sico op hart- en vaatziekten. Vitamine
K1 had wederom niet hetzelfde goede
effect als vitamine K2.
Onder een selectie van 564 postmenopauzale vrouwen uit dit
onderzoek werd ook ontdekt dat de
vrouwen die het meeste K2 hadden
gegeten minder last hadden van
verkalking van de slagaders naar de
hartspier - een aandoening die leidt
tot stijvere slagaders en mogelijk leidt
tot het krijgen van een hartaanval.
Verschillende onderzoeken hebben nu
dezelfde resultaten opgeleverd: Het
consumeren van voedingsmiddelen
met een hoog gehalte aan vitamine K2

De resultaten brachten een duidelijk
verband aan het licht tussen de voedingsconsumptie van de grootste doses
vitamine K2 en een verlaagd risico op
hart- en vaatziekten en het risico op
overlijden aan dergelijke ziekten.
De vrouwen werden 8 jaar gevolgd
en de trend was hetzelfde: zelfs na
correctie voor traditionele risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten
zoals leeftijd, zwaarlijvigheid, roken,
hoge alcoholconsumptie, diabetes etc.,
was er een duidelijk verband tussen de
consumptie van K2 en een verlaagd ri-

(sommige zuivelproducten/gefermenteerde kaas en sojabonen/natto) heeft
een positief effect op de cardiovasculaire gezondheid. De laatste bekende
onderzoeken over vitamine K2/MK-7
laten zien dat K2/MK-7 de stijfheid
in de slagaderwanden vermindert,
ook wel arteriële stijfheid genoemd.

EU Gezondheidsclaims
VITAMINE K2:
GOED VOOR JE BLOEDSOMLOOP/CARDIOVASCULAIRE
GEZONDHEID
Vitamine K draagt bij aan een normale
bloedstolling.
GOED VOOR JE BOTTEN
Vitamine K draagt bij aan het onderhouden van normale botten.
VITAMINE D3:
GOED VOOR JE BOTTEN
Vitamine D draagt bij aan het onderhouden van normale botten.
GOED VOOR JE BLOEDCONCENTRATIE VAN CALCIUM
Vitamine D draagt bij aan een normale
absorptie/gebruik van calcium en fosfor.
Vitamine D draagt bij aan een normale
bloedcalciumspiegel.
GOED VOOR JE TANDEN
Vitamine D draagt bij aan het onderhouden van normale tanden.
GOED VOOR JE IMMUUNSYSTEEM
Vitamine D draagt bij aan het normaal
functioneren van het immuunsysteem.
GOED VOOR NORMALE GROEI
EN ONTWIKKELING
Vitamine D heeft een rol in het celdelingsproces.
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Het grootste
tekort aan vitamine
K vinden we bij
volwassenen boven
de 40 jaar maar
op de tweede
plaats staan
kinderen.
Totale massa van calcium in het
skelet (gram)

1

Harten vaatziekten is
een van de meest
voorkomende
oorzaken van
overlijden in het
westen.

Slagader
Plaque vorming

Bij een normaal
bloedvat

Man

1 500

1

3

Slagader

Vrouw

1000

2
3

1

Plaque opbouw
in de slagader

500

1. Piek van botmassa
2. Menopauzale botverlies
3. Verlies van botmassa met toenemende leeftijd

Teveel aan calcium,
vet en collageen
in de vaatwanden,
arteriële
vernauwingen
die zorgen voor
een verhoogde
bloeddruk en het
verhogen van
de hart werklast
kunnen leiden tot
chronisch hartfalen.

EQ VITAMINE K2 TEST
Test het Vitamine K2
gehalte in je bloed

40

60

80

100

Leeftijd (jaren)

Arteriële stijfheid wordt aangetoond in verschillende studies als een onafhankelijke risicofactor voor
het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten en
komt relatief vaak voor bij een hogere leeftijd. Verlies
van elasticiteit van de slagaders is verbonden met het
risico van hoge bloeddruk, een verschijnsel dat grote
delen van de oudere bevolking treft.
Een onderzoek gepubliceerd in februari 2015 in
Thrombosis and Heamostatis toonde aan dat de 120
vrouwen die gedurende drie jaar K2/MK-7 gebruikten minder arteriële stijfheid hadden terwijl dezelfde
hoeveelheid vrouwen die een placebo kregen (capsules zonder vitamine K2) meer arteriële stijfheid
hadden. Aangezien arteriële stijfheid zich met de tijd
ontwikkelt, is het belangrijk dat dergelijke onderzoeken gedurende voldoende tijd worden uitgevoerd
zodat het effect zichtbaar wordt.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden en bevestigt de eerder
genoemde positieve effecten: regelmatige consumptie van vitamine K2 lijkt het risico op hart- en
vaatziekten te verlagen. Dit onderzoek toont ook
aan dat vrouwen die al stijve slagaders hebben deze
ontwikkeling kunnen verminderen met behulp van
de juiste Vitamine K2.
NIEUW EN VERBETERD MET 40 MCG VITAMINE D3

Specialisten bevelen iedereen aan om Vitamine D
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2
3

Littekens op het hartweefsel dat afgestorven is door
te weinig bloed

Bij het losraken
van de plaque
kan er een
bloedpropje vrij
komen of zelfs
alles blokkeren

te supplementeren. Inmiddels wordt dit ook door
de Europese overheden aanbevolen. Uit onderzoek
van de Harvard Universiteit blijkt dat maar liefst 1
miljard mensen een vitamine D tekort hebben. Zowel
EQ Pure Arctic Oil als EQ K2+D3 bevatten vitamine
D2, maar om met onze producten tegemoet te komen
aan de hogere aanbevelingen van vitamine D3, hebben we besloten om het vitamine D3 gehalte in onze
EQ K2+D3 te verhogen van 10 mcg naar 40 mcg. De
nieuwe en verbeterde EQ K2+D3 is nu verkrijgbaar op
eqology.com – en als EQ Premium klant krijg je daar
elke maand 25% korting op.

Tex t H O GN E V I K
Photo I S T O C K P H O T O

WIE HEEFT VITAMINE K2 NODIG?

Onderzoeken die in het afgelopen decennium zijn gepubliceerd laten zien dat vitamine K2 een belangrijke
bijdrage levert aan het ontwikkelen van de botsubstantie tijdens het opgroeien en helpt ons onze botten
te versterken in een normaal leven en vermindert het
risico op osteoporose. Er is wetenschappelijk bewijs
dat het regelmatig innemen van de juiste Vitamine
K2 bijdraagt aan het behoud van flexibele aderen
waardoor het risico op hoge bloeddruk en hart- en
vaatziekten aanzienlijk kan worden verminderd. De
conclusie is daarom simpel: iedereen, van jong tot
oud, kan een beter leven leiden met minder kans op
hart- en vaatziekten door een goed vitamine K2/MK-7
supplement te gebruiken. •

om opnieuw te moduleren
en bouw van sterke botten
(osteocalcine) - en de matrix
GLA-eiwit (MGP) dat zal
de beschadigingen aan de
binnenkant kant van de
slagaders repareren- en
een gladde, niet-verkalkte
en flexibele arteriële wand
waarborgen

Als eerste bedrijf in de
wereld die een vereenvoudigde bloedtest ontwikkelde
- een dry spot blood test
(DSBT) - waar u uw serumconcentratie kan meten van
vitamine K2 (MK7).

u van een indicatie van uw
eigen relatieve risico voor
het later ontwikkelen van
cardiovasculair ziekten en/
of zwakke botten.

EQ VITAMIN K2 TESTKIT

Het aanbevolen serum
concentratie van vitamine K2
(MK7) in het bloed is boven
HOE KAN IK WETEN DAT MIJN
5 nmol / ml. Een waarde
LICHAAM EEN SUPPLEMENT
onder 1,0 nmol / mL geeft
VAN K2 NODIG HEEFT, EN HOE
een toegenomen risico voor
KAN EEN UITSLAG VAN EEN K2ontwikkelen osteoporose en
TEST MIJ HELPEN?
cardiovasculair ziekten aan.
Het lichaam zou een
Een waarde boven de 5 nmol
bloedconcentratie moeten
/ ml - bijvoorbeeld
hebben van de actieve
10 - 15 - vertelt u
molecule in vitamine
Het vitamine K2
dat uw lichaam
K2 (MK7) rond 5 ng
"concentratie-nummer
in een goede
/ mL om ze er te
"
gemeten
in
uw
bloed
vorm is,
zijn van optimale
voorziet u van een indicatie
en op elk
activering van
van
uw
eigen
relatieve
risico
moment
osteocalcine
en
voor
het
later
ontwikkelen
genoeg
van cardiovasculair ziekten MGP-eiwitten. Dit
vitamine
en / of zwakke botten.
is de conclusie van
K2 in de
klinisch onderzoek
bloedsomloop
in hoe we de normale
(in de bloedbaan)
verzwakking
van botten en
heeft om in staat te zijn te
toename in arteriële stijfheid
activeren / carboxylatie
in de westerse bevolking
van de eiwitten in het
kunnen remmen. Normaal
lichaam verantwoordelijk

Met de hulp van een
eenvoudig zelf te bedienen
apparaat - net als de EQ
Omega-3 Testkit -biedt de
EQ-vitamine K2-testset
klanten de mogelijkheid de
om een bloed monster op
filterpapier geplaatst naar
het laboratorium toe te
sturen. Het monster wordt
geëxtraheerd en geanalyseerd
volgens internationale
standaarden voor vitamine
K2-testen door Vitas AS
Laboratorium in Oslo,
Noorwegen. Zodra het
laboratorium heeft vastgesteld
welk niveau vitamine K2
u in uw bloed hebt kunt
u deze veilig na ca. 15 - 20
werkdagen op omegaratiotest.
com inzien. Het vitamine
K2 "concentratie-nummer "
gemeten in uw bloed voorziet

AANBEVOLEN SERUM
CONCENTRATIE

i
ZO CONTROLEERT U DE
UITSLAG

0
20

32

Bij atherosclerose

Op de website
omegaratiotest.com
kunt u uw uitslag eenvoudig
inzien en meer lezen over
hoe u uw resultaat moet
interpreteren. Als u wilt, kunt
u uw uitslag ook vergelijken
met de uitslag van eerdere
tests.
1. WAAR TE CONTROLEREN:
Ga naar omegaratiotest.
com en voer uw omega-6 /
omega-3-verhouding testkit
ID-nummer in voor toegang
tot de uitslag.
2. UW UITSLAG:
U ontvangt uw serumconcentratie van vitamine K2
(MK7).
3. HOE TE INTERPRETEREN
Klik op de afbeelding UW
UITSLAG INTERPRETEREN
aan de onderkant van de
pagina voor meer informatie
over de uitslag.

BEKIJK ONZE VIDEO

Scan de QR-code om te
zien hoe u de test moet
doen of bekijk de video op
eqology.com
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PRODUCTINFORMATIE
EQ VITAMIN K2 TEST

meer dan 90 % in een populatie - beide mannen
en vrouwen - hebben serum MK7-waarden van
minder dan 2 ng / ml. Op basis van klinische
gegevens is bekend dat regelmatig,dagelijkse
inname van ongeveer 200 microgram vitamine
K2 (MK7-moleculen) voldoende is om de
eiwitten die verplicht zijn voor sterke botten
en flexibele bloedvaten in het lichaam. Met
een bloedconcentratie van ten minste 5
nanogram / milliliter van MK7- vermindert u
uw risico's voor ontwikkeling van osteopenie
en hart- en vaatziekten - en zijn veel van zulke
gezondheidsproblaemen uit te stellen voor jaren.
HOEVEEL IS 5 NANOGRAM VAN MK7?

Het molecuul dat we meten in de K2-test
wordt Menaquinone-7, of MK7 genoemd. Het
molecuulgewicht van één molecuul MK7 is
649.016 dalton. Dat betekent dat als we 649,016
(zeshonderd en negenenveertig) gram MK7 in
één liter water oplossen, dan hebben we een
concentratie van één mol. een mol MK7 betekent
ongeveer 649 gram pure MK7 materiaal opgelost
34
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Als u doorgaat
met uw dagelijkse inname
van EQ K2+D3,
zal dit uw risico
verminderen
voor het
ontwikkelen
van osteoporose en
cardiovasculair
ziekten - en
zal dergelijke
problemen
uitstellen tot 20
- 30 jaar.

in één liter water. Als u een waarde van 5 ng / ml
K2 als uitslag hebt ontvangen van uw bloedtest
- dit betekent dat in één.
HOEVEEL MK7-MATERIAAL HEEFT HET LICHAAM
IN TOTAAL NOODZAAKELIJK NODIG - EN MOET
IK VITAMINE K2 ELKE DAG INNEEMEN?

Gegeven dat je een MK7-concentratie
van 5 ng / ml in uw bloed hebt- 25 ug
vertegenwoordigend in uw totale oplage - u
hebt nog steeds een continue "hervulling" nodig
van MK7. Eén capsule EQ K2+D3 bevat 200 ug
(microgrammen) MK7. Een aanzienlijk deel
van de MK7-moleculen in de K2+D3 -capsule
worden geabsorbeerd uit de darm (het bovenste
gedeelte, duodenum genaamd) - maar niet
alles. Hier zijn er individuele verschillen. De
maximale concentratie van MK7 gemeten in
het bloed 6 wordt gevonden - 6 uur na inname
van K2. U hebt circulerende MK7 moleculen
tot 72 uur na inname van de substantie. Als
conclusie - een normale inname van MK7 is
vereist om zeker te zijn van een voldoende

hoge concentratie van MK7 in de
bloedstroom (gemeten waarden boven
5 ng / ml) voor gezonde botten te en
slagaders.
WAT IS DE EQOLOGY K2-TEST?

Eqology - samen met Vitas AS heeft een dry blood spot test (DBS)
ontwikkeld voor het meten van de
bloedconcentratie van het vitamine K2molecuul MK7. Net als voor het meten
van omega-3-concentraties in je bloed
is het nu mogelijk om voor één persoon
een paar bloeddruppels af te nemen op
een filterpapier, laat het bloed "drogen
door de lucht" - en stuur het biologische
materiaal rechtstreeks naar Vitas
AS voor onderzoek. Deze uitvinding
heeft MK7-tests beschikbaar gesteld
voor "EQ - zelftesten”. Geen andere
bedrijven in de wereld hebben dit eerder
gedaan.

vrienden en de rest van de westerse
populatie - om osteopenie/osteoporose
Door ons "vitamine K2-concept" biedt
en hart- en vaatziekten te ontwikkelen.
Eqology u de mogelijkheid om de zorg
Als u dan een dagelijkse inname van EQ
voor de gezondheid van uw botten en
K2+D3 start dan zal u uw MK7-bloed
cardiovasculair gezondheidssituatie concentratie opnieuw na 6 maanden
op een manier dat uniek is. Vitamine
moeten meten. De waarde zou nu boven
K2 (MK7) is een vitamine waar zijn
5 ng / mL moeten zijn. Dit betekent
moleculaire structuur en biologisch
dat u - als u doorgaat met de dagelijkse
functies
inname van EQ K2+D3
Studies tonen dat uw risico zal verminderen
voor het
eerst werden
aan vitamine K2 voor het ontwikkelen van
geïdentificeerd
en hart-en
een positief effect osteoporose
tijdens de jaren
vaatziekten - en uitstellen
heeft op cardionegentig en na
dergelijke problemen
2000. U kunt er
vasculaire ziekte. voor uw eigen situatie met
nu zelf achter
maximaal 20 - 30 jaar.
komen - wat
Een laboratorium MK7-serumwaarde
uw eigen niveau van MK7- concentraties van 5ng / ml of hoger is wat we zullen
in uw bloed is - voordat je een dieet hebt
aanbevelen voor iedereen die een
gevolgd met een aanvulling van MK7.
onderdeel is van de Eqology "Vitamine
Met een waarde onder de 2 ng/ml bent
K2 concept " van een gezond leven. •
u in hetzelfde risico als uw familie,
HOE DE TESTRESULTATEN VAN DE
K2-TEST TE GEBRUIKEN?
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PRODUCTINFORMATIE
EQ ESSENTIAL

EQ ESSENTIAL
- Met mangosteen, açai, aloë vera & groene thee

i

Vloeibaar voedingssupplement met multivitaminen en
multimineralen verrijkt met superfruitextracten: mangosteen,
açai, blauwe bosbes, aloë vera en groene thee.
Tekst HOGNE VIK & BØRRE GJERSVIK
Foto ISTOCKPHOTO

EQ ESSENTIAL. Een compleet, ultrapremium dagelijks antioxidantsupplement. Het bevat een volledig
assortiment van vitaminen
en mineralen verrijkt met
superfruitextract mangosteen, açai,
bosbes, aloë vera en groene thee.
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Sommige mensen blijven
gezonder, leven langer en
verouderen langzamer
omdat ze tekorten in hun
voeding voorkomen. EQ
Essential is het gezondheidssupplement waarin
de meest beschermende
voedingsstoffen uit de beste superfoods ter wereld
worden gecombineerd.
Voeding rijk aan voedingsstoffen is de sleutel
naar een lang leven en
optimale gezondheid. Zelfs
mensen die bewust bezig
zijn met hun gezondheid
vinden het moeilijk om
voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen met
krachtige ontstekingsremmende eigenschappen,
antioxidanten en gezondheidsbeschermende
effecten.
EQ ESSENTIAL
EQ Essential is een complete, ultra-premium dagelijks
antioxidantsupplement.
Het bevat een volledige reeks vitaminen en
mineralen (de optimale
hoeveelheden, niet alleen
de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheden) plus plantaardige voedingsmiddelen
zoals mangosteen extract,
açai, aloë vera en flavonoïden uit bosbessen* en
groene thee-extract, wat
anti-inflammatoire voedingsstoffen zijn. Deze worden allemaal in significante
hoeveelheden gevonden
in voeding die in verband

wordt gebracht met een
langdurige gezondheid en
een lang leven. *Bosbes-

sen en anthocyaninen
zijn belangrijk voor de
vasculaire gezondheid,
versterken het immuunsysteem, verwijden en
verzachten uw aders en
verbeteren uw cholesterolbalans, waardoor u
langer gezond blijft.

DE WETENSCHAP VAN
MINERALEN
Uw lichamelijk welzijn is
minstens zo afhankelijk van
de mineralen die u neemt
als bijna elke andere factor. Mineralen helpen de
gezondheid te ondersteunen van organen, botten
en het immuunsysteem.
EQ Essential heeft een
unieke mix van mineralen
die uw algehele welzijn
bevorderen. Het bevat
100% ionische, levensgevende mineralen. Colloïdale mineralen afkomstig
uit humus schaliedeposito's
verkleind tot de kleinste,
meest biologisch beschikbare vorm. Deze
onbewerkte fytonutriënten
omvatten meer dan 65 belangrijke sporenelementen
en ultrasporenelementen
uit plantaardige mineralen.
Het lichaam kan niet
overleven zonder de fundamentele mineralen uit
de natuur en het kan zelf
geen mineralen aanmaken. Ze moeten worden
verkregen uit voeding

AANBEVOLEN DOSERING
of via supplementen. In
hedendaagse voeding
ontbreekt vaak de juiste
balans van mineralen
doordat er niet meer
voldoende mineralen in
de grond zitten en door
overbewerkte voedingsmiddelen.
Als u "maar" 2000
calorieën per dag eet is
het erg moeilijk om zo alle
voedingsstoffen binnen te
krijgen die u nodig heeft.
Slechte voedingkeuzes
en lege calorieën maken
de voeding nog slechter.
U loopt het risico dat u
niet voldoende micro- en
fytonutriënten binnenkrijgt
Mineralen zijn nodig
voor energieproductie,
bescherming tegen schade door vrije radicalen en
andere vitale functies. Mineralen vormen een basis
voor uw optimale welzijn.
SUPERFOOD
Wetenschappelijk voedingsonderzoek heeft
onthuld dat sommige
voedingsmiddelen
significant gezonder zijn
dan andere en zelfs het
immuunsysteem kunnen
verbeteren. We noemen
deze voedingsmiddelen
"superfoods". Het eten van
"superfoods" voorziet u van
vitaminen, mineralen en
zelfs antioxidanten. Fruit,
bessen en groente zijn
allemaal belangrijk en zeer
gezond.

De aanbevolen dagelijkse
dosering is 59 g/55 ml.
Goed schudden voor
gebruik.

BEWAREN
Bewaar ongeopende
flessen op een donkere,
droge en koele plek of in
de koelkast. Geopende
flessen moeten in de koelkast worden bewaard en
binnen 30 dagen worden
gebruikt. Het product
bevat natuurlijke extracten. Er kan sedimentatie
optreden.

WAARSCHUWING
Niet direct uit de fles
drinken; giet de vloeistof
in een apart bekertje
om bacteriële besmetting te voorkomen. Niet
aanbevolen voor klanten
met een overgevoeligheid voor één van de
product-ingrediënten. Dit
product wordt niet aanbevolen voor kinderen
jonger dan 3 jaar, zwangere vrouwen of vrouwen
die borstvoeding geven.
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

BEKIJK ONZE VIDEO

Scan de QR-code om de
video over EQ Essential te
bekijken of bekijk hem op
eqology.com

2 0 1 9 / 2 0 2 0 | EQ M AG AZINE
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PRODUCTINFORMATIE
EQ ESSENTIAL

EU Gezondheidsclaims
GOED VOOR JE ENERGIE
Het draagt bij aan een normaal, energie
gevend, metabolisme en het vermindert
vermoeidheid.
GOED VOOR JE SPIEREN
Het draagt bij aan een normale spierfunctie.
GOED VOOR JE ZENUWSTELSEL
Het draagt bij aan het normaal functioneren
van het zenuwstelsel.
GOED VOOR HET IMMUUNSYSTEEM
Het draagt bij aan het normaal functioneren
van het immuunsysteem en het beschermt
de cellen tegen oxidatieve stress.
GOED VOOR DE BOTTEN, HUID,
HAAR, NAGELS, TANDEN EN HET
GEZICHTSVERMOGEN
Het draagt bij aan een normale collageen
vorming voor de normale functionaliteit van
de botten, kraakbeen, huid, haar, nagels
en tanden en het onderhouden van normale
bindweefsels, huid, haar, nagels, tanden
en zicht.

DE PERFECTE COMBINATIE
MET EQ PURE ARCTIC OIL
PREMIUM: Omega-3 vetzuren
helpen de membranen van
de rode bloedcellen flexibel te
houden, waardoor ze gemakkelijker door fijne haarvaatjes
kunnen worden vervoerd.

ANTIOXIDANTEN
Veel antioxidanten zijn natuurlijke stoffen,
gevonden in fruit, bessen en groente. Deze stoffen
gaan de schadelijke oxidatie tegen van vetzuren
celmembranen en DNA.
Antioxidanten – een gemeenschappelijke verwijzing naar veel chemische stoffen die
beschermen tegen schadelijke oxidatie, of deze
vertragen, meestal door zelf te oxideren. Oxidatie
kan schadelijke kettingreacties creëren en schade
op celniveau veroorzaken. Oxidatie kan leiden tot
DNA-mutaties die schadelijke ziekten veroorzaken.

VRIJE RADICALEN
Vrije radicalen – elektronen vrijgekomen door
biochemische processen in het lichaam bij de
stofwisseling.
Vrije radicalen zijn ongeladen moleculen met
een ongepaard valentie-elektron. Vrije radicalen
worden gevormd als het lichaam zuurstof gebruikt
om vet en koolhydraten om te zetten. Vrije radicalen zijn belangrijk voor de stofwisseling van het
lichaam maar kunnen ook zeer schadelijk zijn.
Stress, straling, roken, infecties en een ongezond eetpatroon kunnen leiden tot veel te veel
vrije radicalen. Dit kan, in het ergste geval, leiden
tot schadelijke DNA-mutaties resulterend in chronische ziekten zoals bijvoorbeeld kanker en hart- en
vaatziekten. Antioxidanten beschermen tegen vrije
radicalen. •

38

EQ M A GA Z I N E | 2 0 19/2020

ESSENTIËLE VITAMINEN
(waaronder vitaminen A, C en E) – Van
vitaal belang voor het welzijn

VITAMINEN & MINERALEN

PLANTAARDIGE MINERALENMIX
Meer dan 65 belangrijke, sporenelementen
en ultrasporenelementen ionische, levensgevende voedingsstoffen
FYTONUTRIËNT-INGREDIËNTEN
Een mix van krachtige plantaardige en
natuurlijke bestanddelen zoals bosbes
en açai. Zowel açai als bosbes staan
bekend vanwege hun eigenschappen voor
anti-aging en gewichtsverlies
MANGOSTEEN UIT DE HELE
VRUCHT
Overvloedige hoeveelheid mangosteenextract uit de hele vrucht bevat een van de
hoogste hoeveelheden xanthonen die de
natuur biedt
ORGANISCHE GLYCONUTRIËNTRIJKE ALOË VERA
Een krachtige fytonutriënt waarvan bekend
is dat het vele positieve effecten biedt voor
het lichaam
BIOLOGISCHE GROENE THEE
Voor aanvullende kracht van antioxidanten
en bescherming van fytonutriënten

Antioxidanten –
een gemeenschappelijke verwijzing
naar veel chemische stoffen die
beschermen tegen
schadelijke oxidatie, of deze vertragen, meestal door
zelf te oxideren.

55 ml

GOED VOOR HET BLOED
Het draagt bij aan een normale vorming van
rode bloedcellen en hemoglobine, normale
zuurstof en ijzertransport in het lichaam, een
verhoogde ijzerabsorptie, nnormale collageen
vorming voor het normaal functioneren van de
bloedvaten, normale bloedcalciumspiegel.
GOED VOOR JE COGNITIEVE
& PSYCHOLOGISCHE FUNCTIE
Het draagt bij een aan normaal cognitieve
en psychologische functionaliteit en een
normale mentale prestatie.
GOED VOOR DE BIOCHEMISCHE
& BIOLOGISCHE PROBLEMEN
Draagt bij aan normale eiwit en cysteïne
synthese, aan normale homocysteïne, eiwit,
glycogeen en macronutriënten metabolisme.
Deze claims zijn onderverdeeld in verschillen onderdelen welke de lichaamsfunctionaliteit omschrijven met dezelfde
of vergelijkbare problemen. Bekijk alle
claims op eqology.com.

ADH*

Magnesium

150.00 mg

40 %

Vitamine C

80.00 mg

100 %

Vitamine B3 (niacine)

16.00 mg

100 %

IJzer

14.00 mg

100 %

Vitamine E

12.00 mg

100 %

Zink

10.00 mg

100 %

Vitamine B5 (Panthotheenzuur)

6.00 mg

100 %

Vitamine B6

1.40 mg

100 %

Vitamine B1

1.40 mg

100 %

Vitamine B2

1.10 mg

100 %

Koper

1.00 mg

100 %

Vitamine A

400.00 µg

50 %

Vitamine B9 (foliumzuur)

200.00 µg

100 %

Vitamin B7 (biotine)

75.00 µg

50 %

Jodium

55.00 µg

100 %

Selenium

50.00 µg

100 %

Molybdenum

50.00 µg

100 %

Vitamine D3

5.00 µg

100 %

Vitamine B12

2.50 µg

100 %

Mangosteen

Açai

Aloë vera

Groene thee

Bosbes
(Wilde Europese
bosbes)

Bètacaroteen

*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

FYTONUTRIËNTEN

55 ml

Mangosteenextract

581.00 mg

Mangosteendrankpoeder

261.00 mg

Aloë vera-extract

37.00 mg

Açaibesextract

20.00 mg

Bosbesextract

10.00 mg

Groene thee-extract

3.00 mg

22001199/ /22002200|| EQ
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VOEDING

VITAMINEN & MINERALEN

Vitaminen
& mineralen
– belangrijke stoffen voor de
bouwstenen van het lichaam.
Tekst HOGNE VIK
Foto ISTOCKPHOTO

VITAMINEN

Via gezonde voeding zouden we voldoende vitaminen binnen moeten kunnen krijgen maar in de
praktijk blijkt het lastig om sommige vitaminen
voldoende te krijgen.Het menselijk lichaam kan
geen vitamine C aanmaken, wat vooral belangrijk is
voor onze stofwisseling en bindweefsel. Een sinaasappel bevat ongeveer de dagelijkse behoefte aan
vitamine C, maar ook aardbeien, paprika, papaya,
kool, prei en frambozen bevatten grote hoeveelheden vitamine C. Via normale voeding krijgen we
voldoende vitamine C binnen, maar een voedingssupplement moet worden genomen in specifieke
concentraten. De opname van ijzer wordt bevor40
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FOTO ISTOCKPHOTO

V

itaminen en mineralen zijn voedingsstoffen die in onze voeding moeten
worden opgenomen als we deficiëntieziekten willen voorkomen. Ze zijn ook
onderdeel van de bouwstenen van het lichaam,
maar ze zijn niet nodig in grote hoeveelheden zoals
bijvoorbeeld eiwitten, koolhydraten en vetten.
De meeste van de 13 vitaminen die het lichaam
nodig heeft komen van nature in kleine hoeveelheden voor in onze voeding, vergelijkbaar met hoe we
mineralen binnen krijgen, ook wel sporenelementen genoemd.
Als onze voeding, om verschillende
redenen, niet gevarieerd genoeg is, dan
kan dit deficiëntieziekten veroorzaken. Net zoals onze spieren minder
Tip
sterk worden als ze niet genoeg
Vitaminesupplementen zijn
in verschillende soorten
eiwitten krijgen, kan het lichaam
verkrijgbaar. Ze worden ook
minder goed bepaalde ziekten afwegebruikt voor betere fysieke
prestaties en zijn zeer nuttig.
ren bij een tekort aan vitaminen en/of
mineralen.

derd door voldoende inname van vitamine C. Van
vitamine C is ook bekend dat het het risico op het
ontwikkelen van depressieve symptomen vermindert. Net als vitamine C heeft ons lichaam ook
relatief grote hoeveelheden vitamine D nodig. Onze
natuurlijke bron van vitamine D is de zon die, zoals
u weet, zich weinig laat zien tijdens de wintermaanden in Noord-Europa. Een gebrek aan vitamine D
kan vermoeidheid en een zwakker immuunsysteem
veroorzaken. Vitamine D als voedingssupplement
is vooral goed tijdens de donkere maanden van het
jaar en kan ook klachten als acne, reuma, eczeem en
psoriasis verminderen.
Vitaminesupplementen zijn in verschillende
soorten verkrijgbaar. Ze worden ook gebruikt voor
betere fysieke prestaties en zijn zeer nuttig.
MINERALEN

Mineralen maken deel uit van ons hormonaal
systeem en zijn essentieel voor de structuur van het
lichaam. IJzer en calcium zijn de belangrijkste mineralen. IJzer is één van de componenten in het bloed
en is belangrijk om te kunnen (over)leven. Calcium is
nodig voor gezonde tanden en botten.
Voor vrouwen is een ijzersupplement met name

belangrijk tijdens de menstruatie, als het lichaam ijzer verliest. IJzer zit in voedingsmiddelen zoals broccoli, vlees en eieren en in voedingssupplementen.
Onze voeding bevat meestal voldoende calcium.
Een tekort aan vitamine D (die de osteoblasten
aanzet tot botopbouw) en vitamine K2 (nodig om
calcium op te nemen in de osteoblasten) is de belangrijkste oorzaak voor botontkalking/osteoporose.
Een gebrek aan calcium kan leiden tot het verlies
van tanden en bij hogere leeftijd broze botten en osteoporose. Het is vooral belangrijk om extra calcium
te nemen tijdens de borstvoeding, omdat er dan veel
calcium op natuurlijke wijze wordt afgegeven via de
melk aan de baby.
MINERALEN EN LICHAAMSBEWEGING

We weten allemaal dat ideale voeding evenwichtige
voeding is met veel verschillende groenten en fruit.
We weten ook dat we idealiter regelmatig moeten
bewegen. Mensen vergeten vaak het feit dat we
brandstof nodig hebben om te sporten, en hoe meer
we sporten en des te intensiever de training, des
te meer brandstof we nodig hebben. Maar gewoon
meer calorieën eten is niet de oplossing. Om ons te
helpen omgaan met verhoogde stress en schade aan

Volgens
onderzoek heeft
het lichaam
zowel vóór als
tijdens
het sporten
niet alleen
extra water
nodig maar
ook belangrijke
mineralen
om optimaal
te kunnen
presteren.

het lichaam veroorzaakt door het sporten, hebben
we meer voedingsstoffen nodig die helpen om ons
lichaam te herstellen en onderhouden.
Om ons lichaam optimaal te laten functioneren
in ons dagelijks leven is het van essentieel belang
dat we natrium, kalium, fosfor en magnesium
binnenkrijgen. Andere belangrijke mineralen zijn
ijzer, mangaan, zink, selenium en jodium. Het mineraal dat we het hardste nodig hebben is natrium,
dat meestal in de vorm van natriumchloride of
gewoon zout wordt gegeten.
Volgens onderzoek heeft het lichaam zowel vóór
als tijdens het sporten niet alleen extra water nodig
maar ook belangrijke mineralen om optimaal te
kunnen presteren. Deze belangrijke mineralen zijn
met name natrium en kalium, die bijdragen aan
het stimuleren van de spieren en het zenuwstelsel.
Onderzoek toont tevens aan dat sportdranken die
het lichaam het beste hydrateren na het sporten
water, suiker, natrium, kalium, calcium, magnesium, aminozuren, vitaminen en thiolen bevatten en
deze kunnen ook bijdragen aan betere prestaties
tijdens het sporten. U vindt meer informatie over
deze onderzoeken en referenties op eqology.com. •
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ACTIVITEIT

KAJAKKEN

- een zijn met de natuur
Geruisloos over de oppervlakte van de zee glijden in een kajak is een sterke natuurlijke ervaring. Oud of jong, ervaren of onervaren – Kajakken is iets waar
iedereen van kan genieten vanaf de eerste peddelslag.
Tekst en foto K R I S T I N F O L S L A N D O L S E N

KAJAKKEN is een activiteit waar iedereen aan
mee kan doen.
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ACTIVITEIT

Kajakken
• Kajakken is geschikt voor
iedereen van jong tot oud,
van beginner tot ervaren.
• Naast een kajak, peddels
en kajak kleding heb je ook
een sleeplijn, een pomp,
een peddel, een luchtzak
etc. nodig.

ENERGIEBOOST. Naar een eilandje peddelen en daar je kamp opslaan is een
geweldige outdoor beleving. Neem wijn mee, maak een kampvuur en geniet
samen met goede vrienden van de zonsondergang.

• Verschillende kleding van
neopreen of een droogpak
zijn ideale keuzes als kajak
kleding.
• Je kan het hele jaar kajakken zolang je maar de juiste
uitrusting hebt.

E

r zijn geweldige locaties om te
kajakken langs de Noorse kustlijn.
Dichterbij de wateroppervlakte kun je nauwelijks komen en
doordat de kiel van de kajak helemaal niet
diep gaat is het mogelijk om te peddelen
naar gebieden waar je met een boot niet kan
komen. Zonder een luidruchtige motor die
de natuur stoort en als je geluk hebt kan je
getuige zijn van een bruinvis die naar boven
komt om te ademen of een nieuwsgierige
zeehond die je achtervolgt. Peddelen naar
een eilandje om een kamp op te zetten is een
geweldige outdoor ervaring. Neem wat wijn
mee, maak een kampvuur en geniet van de
zonsondergang met goede vrienden.
HET INUIT JACHTSCHIP

Kajaks werden oorspronkelijk gebruikt
door de Inuit van Groenland voor het jagen
en vissen. Hun kajaks werden gemaakt van
een frame van hout of botten, bedekt met
een zeehondenhuid. Moderne kajaks zijn
gemaakt van kunststof, glasvezel of koolstof.
Er zijn verschillende types kajaks, waarvan
de zee kajak is ontworpen voor gebruik
op open zee. De zee kajak is bestand tegen
hoge golven, heeft een waterdicht schot en
opslagruimte voor een kampeeruitrusting,
voedsel etc.
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GESCHIKT VOOR IEDEREEN

Kajakken is een activiteit waar iedereen
aan mee kan doen. Een beginner zal al snel
ervaring opdoen en voor degenen die dit al
langer doen zijn er altijd nieuwe uitdagingen. Omdat je een veiliger gevoel en meer
behendigheid krijgt is het makkelijker om
over de golven te surfen en daardoor voel je
een adrenaline kick. Het peddelen op rustige
wateren op een warme zomerdag is bijna
een vorm van meditatie. Kajakken is een

Peddelen naar een eilandje om een kamp
op te zetten is een
geweldige outdoor
ervaring.
leuke activiteit voor het gezin en als je zeker
bent van je behendigheid kan je je kinderen
vanaf 3-4 jaar ook meenemen als je een
dubbele kajak hebt.
GOEDE OEFENINGEN

Als je gaat kajakken gebruik je de buik-,
rug- en schouderspieren het meest. Als je je
ellebogen buigt en je armen stijf houdt dan
krijg je een roterende beweging in je bovenlichaam. De grote spiergroepen zijn degenen

• Je hebt een zogenaamde
"wet-card" nodig die wordt
uitgegeven door de Noorse
Kajak Vereniging om een
kajak in Noorwegen te
mogen huren.
• Kajakken is een ideale
oefening voor je buik, rug
en schouders.
• Kajakken geeft u een fantastische ervaring in de natuur
en is een goede manier om
mentaal te ontspannen.
• Beginners maken snel
voortgang in hun behendigheid en er zijn een oneindig
aantal uitdagingen voor
zowel beginners als voor
ervaren kajakkers.
• Kajakken zijn gemaakt van
stevig kunststof tot mediumlichte glasvezel tot super
lichte koolstof en Kevlar.
Over het algemeen: hoe
lichter de kajak hoe hoger
de prijs.
• Weer, wind, storm, golven,
bootverkeer en mist zijn
een aantal factoren die je
constant in de gaten moet
houden als je besluit om te
gaan kajakken.

die het werk moeten doen. Probeer niet te
veel druk te zetten op je biceps, zij zullen
hopen dat je stopt! Probeer te vermijden
dat je de peddel te diep in het water steekt
dit vertraagt namelijk de snelheid in plaats
van sneller te gaan.

jakken. Het is erg belangrijk om te leren
hoe je jezelf moet en anderen kunt redden en om dit regelmatig te oefenen.
Neem veiligheid in acht en weet van jezelf waar je eigen grens is.

VEILIGHEID

De Noorse Kajak Vereniging biedt verschillende cursussen in het land aan en
als beginner moet je een cursus volgen
om de zogenoemde "wet-card" te krijgen. Als je een kajak wilt huren in
Noorwegen wordt er bijna altijd om
deze "wet-card" gevraagd. Deze kaart
geeft aan dat je de basis veiligheidstraining hebt gevolgd inclusief de
reddingsoefeningen. Er zijn meer dan
100 geregistreerde kajak verenigingen in het land en de meesten hiervan
bieden trainingen aan met kajak dagen
en bijeenkomsten waar je de andere
liefhebbers kunt ontmoeten.

U kunt het hele jaar door kajakken, zolang uw uitrusting in orde is. Gedurende
de winter is een goed droogpak absoluut
noodzakelijk en wellicht iets wat je ook
in andere seizoenen moet overwegen.
Het water is bijna altijd koud in Noorwegen, en alhoewel het 20 graden in de
lucht kan zijn, kun je snel onderkoeld
raken, mocht je omslaan met je kajak.
Weer, wind, storm, golven, bootverkeer
en mist zijn een aantal factoren die je
constant in de gaten moet houden als je
gaat kajakken.
Uit veiligheidsoverwegingen wordt
geadviseerd om altijd samen te gaan ka-

KAJAK CURSUSSEN

KEUZE VAN DE KAJAK

Zeekajaks zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en gemaakt van
verschillende materialen. Over het
algemeen kan je zeggen dat een zware
kunststof kajak die stevig in het water
ligt een goede keuze is voor een beginner of voor iemand die wil dat de kajak
tegen een stootje kan. Als je langere
afstanden wil gaan varen of de kajak
wil gebruiken om te trainen dan is een
smallere en lichtere kajak gemaakt van
glasvezel, koolstof of Kevlar wellicht
een betere keuze. Deze kajakken zijn
namelijk een stuk sneller maar wel
instabieler, hiervoor is meer behendigheid zeker vereist.
Kajakken gemaakt van deze lichte
materialen zijn daardoor wel kwetsbaarder en moeten voorzichtiger
behandeld worden dan bijvoorbeeld
een kunststof kajak. •
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PRODUCTINFORMATIE
EQ ANTI AGE COLLAGEN PREMIUM

EQ ANTI AGE
COLLAGEN

i

Met marine collageen en groene thee
Te k s t E Q O LO GY
Fo t o I S T O C K P H O T O

EQ ANTI AGE COLLAGEN
Onze huid weerspiegelt niet
alleen waar we deze aan blootAls er één ding is waardoor EQ
stellen, maar wordt ook beAnti Age Collagen Premium
paald door onze genen en wat
opvalt dan is het wel het lage
we eten. Kies daarom voor de
mollecuulgewicht van collabeste voorwaarden die zorgen
geen, waardoor het lichaam dit
voor een gezonde en energieke
speciale eiwit heel gemakkelijk
huid. Collageen is een eiwit en
kan opnemen. We hebben
het hoofdbestanddeel van
ervoor gekozen
het bindweefsel van de
om Matcha
huid. Het geeft de
groene thee
huid sterkte en elasen duindoorn
ticiteit en het heeft
(Hippophae
het unieke vermorhamnoides)
van de eiwitten in het
gen om vocht vast
toe te voegen
lichaam bestaan uit
te houden.
omdat het
collageen.
beide ingreCOLLAGEEN
diënten van
hoge kwaliteit zijn
Collageen is een eiwit dat
in alle bindweefsels van het
die bekend zijn vanwege hun
lichaam zit. Als we jong zijn heeft
vermogen om een gezonde
huid te bevorderen. EQ Anti
het lichaam veel collageen, en
is onze huid glad. Collageen en
Age Collagen bevat vitamines
elastine werken samen in de
en botanische extracten die de
bindweefsels van het lichaam;
normale functie van de huid
collageen geeft het vorm,
behouden. Om voor voldoenkracht en stevigheid en elastine
de huidverwante vitaminen te
geeft de huid haar elasticiteit.
zorgen, hebben we vitamine
Collageen maakt de huid
B3, B5 en C toegevoegd, naast
sterk en veerkrachtig. Naarmabotanische extracten die ook
te we ouder worden, verliest
vitaminen en andere voedingsonze huid veel van zijn oorspronstoffen bevatten.
kelijke collageen en ontstaan
rimpels. Aangezien tot 30%
MATCHA GROENE THEE
van het lichaamseigen eiwit
Matcha is een Japanse groene
collageen is, is het belangrijk om
thee, die gemalen wordt tot
meer collageen te krijgen als
een poeder en daardoor de
we de zichtbare tekenen van
voedingsstoffen uit de gehele
veroudering willen verminderen.
theebladeren behoudt in plaats
van het gebruikelijke groene

30%

90%
EQ ANTI AGE COLLAGEN. Als we
jong zijn heeft ons lichaam heel erg
veel collageen en is onze huid glad.
Collageen geet het vorm, kracht en
stevigheid en elastine maakt het
elastisch.
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van ons huidvolume bestaat
uit collageen

thee-extract. Matcha wordt
bereid uit de bladeren van de
theestruik Camellia sinensis,
en wat deze groene thee zo
speciaal maakt is zowel de
oorsprong als de werkwijze voor
het bereiden. De verschillende manieren waarop de
groene theebladeren worden
behandeld zijn een cruciaal
onderdeel om de kwaliteit van
de thee te bepalen. De thee zit
vol met voedingsstoffen zoals
vitamine A, antioxidanten,
vezels, chlorofyl en het speciale
aminozuur L-theanine.
DUINDOORN
Duindoorn is een oude, breed
verspreide plant die de laatste
tijd veel aandacht heeft
gekregen vanwege de speciale voedingswaarde en de
geneeskrachtige waarde van
de bessen. De bessen bevatten
grote hoeveelheden vitamine
C en het is bewezen dat een
bes meer vitamine C bevat dan
een kiwi of een sinaasappel.
Duindoorn bevat ook andere
belangrijke voedingsstoffen
zoals vitamine A, vitamine E, vitamine K, vitamine B1, vitamine
B2 en mineralen en aminozuren.
Onder de aminozuren zijn acht
essentiële aminozuren die het
lichaam niet zelf kan aanmaken. •

GOED VOOR JE BOTTEN,
HUID, HAAR & NAGELS
Draagt bij tot normale collageenvorming voor de normale functie
van botten, kraakbeen, huid, haar,
nagels en tanden, onderhoud van
normaal bindweefsels, huid, haar
en nagels.

GOED VOOR JE
IMMUUNSYSTEEM
Normale immunosysteemfunctie,
handhaving van de normale
functie van het immuunsysteem tijdens en na intensieve
lichamelijke lichaamsbeweging
en bescherming van cellen van
oxidatieve stress.

GOED VOOR JE BLOED
Draagt bij tot normale collageenvorming voor de normale functie
van bloedvaten, en normale
absorptie van ijzer.
Bekijk alle claims op eqology.com.
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CEO

BØRRE GJERSVIK

Doelen stel je om steeds
iets verder te komen.

- CEO en ontwikkelaar van EQ Shake

B

ørre Gjersvik is altijd geïnteresseerd geweest in welzijn en een
gezonde levensstijl. Als CEO
van Eqology is het zijn doel om
mensen te helpen gezonder te worden, en
hij moedigt iedereen aan om van de bank te
komen en actiever te worden, natuurlijk in
combinatie met onze fantastische producten.
KUN JE ONS IETS OVER JEZELF VERTELLEN? WAARDOOR WERD JE INTERESSE IN
GEZONDHEID, LICHAAMSBEWEGING EN
LEVENSSTIJL AANGEWAKKERD?

BØRRE GJERSVIK, 52

CEO en ontwikkelaar van
het product EQ Shake
Børre werkt al ruim 13 jaar in
de voeding-, cosmetica- en
huidverzorgingsindustrie.
Børre was de CEO van Dermanor AS, een toonaangevende leverancier van
huidverzorgings- en schoonheidsproducten in Noorwegen, was de directeur van
de afdeling gezondheid bij
Midelfart Sonnesson en was
Senior Country Director bij
Herbalife sinds 2006. Børre
is een grote fan van de
natuur en sport,en houdt
ervan zijn fysieke grenzen
te testen.
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Ik heb een passie voor welzijn en voeding
en heb me gerealiseerd dat je voordeel kunt
behalen met sporten door te letten op goede
voeding en herstel. Ik denk dat ik heel methodisch ben als persoon, omdat ik graag test
en plan en ik ben goed in doorpakken. Daarom vind ik uitdagingen ook leuk en haal ik er
plezier uit. Als ik naar een wedstrijd toe werk
over 9 maanden tijd, geniet ik ervan mezelf
te zien ontwikkelen en verder te komen. Het
is spannend om van dingen te leren die werken en ze verder te ontwikkelen. Ik wil zien
hoe ver ik mezelf vooruit kan stuwen.
WAT IS JE VISIE VOOR DE PRODUCTEN VAN
EQOLOGY?

Voor mij is Eqology het beste uit de natuur
en het beste uit de wetenschap. Mensen
moeten door ons worden geïnspireerd om
goede keuzes te maken in hun dagelijks
leven. Onze klanten en Business Partners
moeten inspiratie voelen en hulp en motivatie vinden om voor hun gezondheid te
zorgen. Eqology moet bekend staan omdat
het natuurlijk is, maar niet bang om creatief
en innovatief te zijn, en altijd in ontwikkeling. Als we naar de laatste product launches
kijken, dan doen we het goed op dit gebied.
We hebben onlangs producten gelanceerd
die volledig uniek zijn en veel voordelen voor
de gezondheid bieden.

Te k s t E Q O LO GY
Fo t o E Q O L O G Y

EQ SHAKE IS ONS COMPLETE MAALTIJDVERVANGENDE PRODUCT. WAT WAREN DE
BELANGRIJKSTE EISEN WAARAAN JE WILDE
VOLDOEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN DIT
PRODUCT?

Ik wilde een volledige en optimale maaltijd
maken waarmee alle verschillende celtypes
in het lichaam de juiste voeding krijgen
in de juiste hoeveelheid. Een complete
maaltijd moet altijd 4 groepen voedingsstoffen bevatten om als "compleet" te worden
gecategoriseerd. Deze vier groepen zijn:
eiwitten, koolhydraten, vetten en vitaminen/
mineralen. EQ Shake bevat gemengd met
magere melk slechts 212 kcal. Het product
wordt uitsluitend gemaakt met behulp van

Ik wilde een volledige
en optimale maaltijd
maken waarmee alle
verschillende celtypes
in het lichaam de juiste
voeding krijgen in de
juiste hoeveelheid.
alleen de beste grondstoffen en ingrediënten
en het bevat 50% hoogwaardige proteïne
van isolaten, 23 vitaminen en mineralen,
complexe koolhydraten met een lage GI,
voedingsvezels en essentiële vetzuren.
WAAROM IS EQ SHAKE HET OPTIMALE PRODUCT VOOR HERSTEL NA HET SPORTEN?

Kort na een training, is het voor een optimaal
herstel belangrijk om het lichaam te voorzien
van voedingsstoffen en vloeistoffen. Dit
is belangrijk om het best mogelijke effect
van de training te garanderen, vooruitgang
mogelijk te maken en overtraining, blessures
door overbelasting en ziekte te voorkomen.
Consumptie voor herstel is vooral belangrijk
tijdens periodes van gewichtsbeheersing.

Door sporten wordt de voorraad glycogeen
(koolhydraten) in de spieren gebruikt, stijgt
de omzet van proteïne, treedt verlies van
vocht en zouten op en wordt vetweefsel
verbrand. EQ Shake is gemaakt met hoogwaardige proteïne (isolaten) van wei-eiwit,
caseïne-eiwit en soja-eiwit. Hierdoor krijgen
de spieren een constante toevoer van aminozuren gedurende een langere periode dan
wanneer alleen wei-eiwit wordt gebruikt. De
drie eiwitbronnen die ik hier heb genoemd
zijn afzonderlijk geweldig, maar als het gaat
om herstel en de opbouw van spierweefsel
dan zijn ze gecombineerd zelfs nog beter. Na
een zware training van 60-90 minuten, zou ik
adviseren om het glycogeen aan te vullen met
vruchtensap of een sportdrank in aanvulling
op de shake. Dit zorgt ervoor dat uw glycogeenvoorraad op peil is en dat de proteïne
wordt gebruikt in de cellen van de spieren.
WELK ADVIES WIL JE MENSEN GEVEN DIE
ACTIEVER WILLEN WORDEN?

Nelson Mandela zei eens: "'Passie vind je
niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder
is dan het leven dat je zou kunnen leiden"
Het stellen van doelen helpt je een beetje
verder te reiken. Misschien betekent het
veranderingen aanbrengen, nieuwe routines ontwikkelen of meer zelfdiscipline. Het
kan als moeilijk worden ervaren, omdat
we waarschijnlijk moeten breken met de
comfortabele gewoonten die we voor onszelf hebben opgebouwd, maar het plezier
is groter. Het bereiken van doelen bewijst
ons dat het mogelijk is, het geeft een gevoel
van welzijn en plezier dat veruit opweegt
tegen de ontberingen van het streven naar
het doel. •

2 0 1 9 / 2 0 2 0 | E Q M AG AZINE

49

PRODUCTINFORMATIE
EQ SHAKE

EQ SHAKE

gezonde maaltijdvervanger
Tek st B Ø R R E G J E R S V I K
Fo to I S T O C K P H O T O / E Q O L O G Y
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WAT IS DE DEFINITIE VAN EEN COMPLETE
MAALTIJD?

Een complete maaltijd is een maaltijd die de juiste
voedingsstoffen biedt voor alle verschillende
soorten cellen in het menselijk lichaam in precies
de juiste hoeveelheden. Het moet altijd 4 factoren
bevatten: proteïne, koolhydraten, vetten en vitaminen/mineralen.
EQ Shake is een unieke volledige voedingsen maaltijdvervanger en bevat 212 kcal indien
gemengd met magere melk. Het product wordt
uitsluitend gemaakt van de beste grondstoffen en
ingrediënten, en bevat 50% hoogwaardige eiwitten
(25 g per maaltijd), BCAA (vertakte keten aminozuren), 12 vitaminen, 11 mineralen, complexe
koolhydraten met een lage GI, vezels en essentiële
vetzuren. EQ Shake biedt belangrijke voordelen
ten opzichte van de bekende maaltijdvervangers
die tegenwoordig te koop zijn. Een van de belangrijkste verschillen is het percentage proteïne en de
hoeveelheid suiker. EQ Shake bevat 50% proteïne en is natuurlijk gezoet met extracten van de
Stevia-plant.
We hebben alleen hoogwaardige proteïne
gebruikt met de hoogste biologische waarde - een
mengsel van weiproteïne-isolaat (95% proteïne)
met toegevoegd sojaproteïne-isolaat en caseïneproteïne, omdat deze een aantal gunstige effecten bieden die wei niet biedt. Dit is de optimale
samenstelling die voor een constante aanvoer van

Het ontbijt overslaan kan leiden
tot een onstabiele
bloedsuikerspiegel en verhoogt
het risico op meer
eten later op de
dag.

aminozuren zorgt gedurende een langere periode
en die u tegelijkertijd voedzame plantaardige
eiwitten met antioxiderende eigenschappen biedt
die spierherstel na het sporten bevorderen.
TIJDENS HET SPORTEN

Levenslang in vorm zijn is gebaseerd op verschillende factoren. Gewicht, conditie, spierkracht etc.
Maar nog belangrijker is de combinatie van fysieke
activiteit en voeding.

Word de beste versie van uzelf

EQ Shake is het optimale voedingsproduct om
direct te gebruiken na het sporten. U krijgt het
maximale effect van het sporten als u direct na het
sporten de juiste voeding eet. Het is algemeen bekend dat er een anabolische fase voor spierherstel
is in de eerste 20-30 minuten na het sporten.

Samen met een
evenwichtige voeding, een actieve
levensstijl en EQ
Shake, kunt u de
beste versie van
uzelf worden!

EQ Shake is ontwikkeld op basis van de beste voeding zonder kunstmatige toevoegingen.
EQ Shake is de optimale herstelvoeding om te eten
na het sporten:
• Hoe eerder u het eet, des te beter.
• Het product bevat 50% hoogwaardige proteïne
(25 g per maaltijd).
• U krijgt voldoende hoeveelheden van alle
essentiële aminozuren, waaronder BCAA (vertakte keten aminozuren), complexe koolhy
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51

PRODUCTINFORMATIE
EQ SHAKE

SPORTEN. Neem EQ Shake
als herstelvoeding direct na
het sporten, en u krijgt ook
belangrijke sporenelementen
en antioxidanten.

EU Gezondheidsclaims
GOED VOOR JE BLOED
Het draagt bij aan een normale vorming
van rode bloedcellen en hemoglobine,
normale zuurstof en ijzertransport in het
lichaam, een verhoogde ijzerabsorptie, normale collageen vorming voor een normale
functionaliteit van de bloedvaten, normale
bloedcalciumspiegel en behouden van een
normale bloeddruk.

GOED VOOR JE ENERGIE
Het draagt bij aan een normaal energie
gevend metabolisme en het vermindert
vermoeidheid.
GOED VOOR JE SPIERFUNCTIE
Het draagt bij aan een normale
spierfunctie.
GOED VOOR JE ZENUWSTELSEL
Draagt bij aan een normaal functionerend zenuwstelsel.

GOED VOOR JE COGNITIEVE &
PSYCHOLOGISCHE FUNCTIE
Het draagt bij aan een normale cognitieve en psychologische functionaliteit en
een normale mentale prestatie.

GOED VOOR JE IMMUUN-SYSTEEM
Het draagt bij aan een normale immuunsysteem functionaliteit en het beschermen
van de cellen tegen oxidatieve stress

•

•

•

•

draten, essentiële vetzuren, vezels en sporen
elementen. Dit is de optimale voeding voor en
na trainingen/wedstrijden.
Voor de optimale omstandigheden moet de
herstelvoeding geconsumeerd worden als een
vloeistof, omdat het dan sneller wordt opgenomen in de bloedsomloop.
Sportvoedingsproducten bevatten GEEN vitaminen en mineralen (het is niet toegestaan om
dergelijke producten te verrijken en daarom is
het ook niet toegestaan o
 m vitaminen of mineralen toe te voegen).
Daarom is het beter om direct na het sporten
een maaltijdvervanger te eten zoals herstelvoeding zodat u tegelijkertijd belangrijke sporen
elementen en mineralen (zoals magnesium) en
antioxidanten binnenkrijgt.
Smaakt fantastisch en krijgt veel positieve feedback.

VOOR HET BEHEERSEN VAN UW GEWICHT

Het geheim van gewichtsverlies is minder calorieën consumeren. EQ Shake is een unieke en complete maaltijd met slechts 212 kcal indien gemengd
met magere melk. Dit helpt u uw calorie-inname te
beheersen.
Over het algemeen maakt eten op regelmatige
tijdstippen gedurende de dag het gemakkelijker
om de totale voedingsinname te beheersen. Dit
maakt het gemakkelijker om controle te krijgen
52
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over uw gewicht. Daarom kan het overslaan van het
ontbijt bijdragen aan overgewicht. Bovendien kunt
u tijdens het ontbijt uw lichaam gemakkelijker
voorzien van alle voedingsstoffen.
GEWICHTSBEHEERSING

Het hoeft niet moeilijk te zijn om uw gewicht te
beheersen. EQ Shake zit vol met goede voeding en
– minstens zo belangrijk – het smaakt fantastisch,
zodat u niet het gevoel hebt dat u iets mist. Onze
shakes vormen een unieke voedingsoplossing,
ongeacht of u uw gewicht wilt beheersen, wilt
aankomen of uw gewicht wilt behouden. De grote
hoeveelheid proteïne draagt b
 ij aan het gevoel van
verzadigdheid en energiebehoud.
EQ SHAKE:

• Caloriegecontroleerd om u te helpen in de strijd
•
•
•
•
•

tegen ongewenst gewicht.
Boordevol proteïne om vetvrije lichaamsmassa
op te bouwen.
De grote hoeveelheid proteïne draagt b
 ij aan het
gevoel van verzadigdheid en beperkt de trek in
tussendoortjes gedurende de dag.
12 vitaminen en 11 mineralen toegevoegd
Een eenvoudige oplossing die bijdraagt a an
gewichtsverlies en gewichtsbeheersing.
Het product wordt uitsluitend gemaakt van de
beste grondstoffen en ingrediënten. Ontwikkeld
als een complete maaltijd (maaltijdvervanger).•

Geef uzelf betere
voeding - het
begin van een
gezondere levensstijl. EQ Shake is
binnen een halve
minuut bereid en
is verkrijgbaar
in drie smaken:
aardbei, vanille en
chocolade. Daarnaast lanceren we
nu ook onze EQ
Pure Vegan Shake.

GEZOET MET STEVIA
Geen kunstmatige zoetstoffen. Gezoet
met extract van een stevia plant.

GOED VOOR JE BOTTEN, HUID,
HAAR, NAGELS, TANDEN EN JE
GEZICHTSVERMOGEN
Het draagt bij aan een normale collageen
vorming voor de normale functionaliteit van
de botten, kraakbeen, huid en tanden, het
normaliserenvan absorptie/benutten van
het calcium en fosfor en het behouden
van normale huid en gezichtsvermogen

Zoutarm. Zonder kunstmatige kleurstoffen. Geen kunstmatige conserveringsmiddelen. Glutenvrij en geen GMO’s. Lage GI.

Deze claim is onderverdeeld in verschillen onderdelen welke de lichaamsfunctionaliteit omschrijven met dezelfde
of vergelijkbare problemen. Bekijk alle
claims op eqology.com

Eén EQ Shake-maaltijd bevat dezelfde voedingswaarde als:

Proteïne

Eén kipfilet

Vitamine E

Eén eetlepel
zonnebloemolie

Vitamine C

Niacine

Eén mandarijn

Eén gegrilde
lamskotelet

Kalium

Vitamine A

Eén banaan

Eén wortel

Magnesium

200 g verse spinazie

Calcium

Twee kleine bakjes
yoghurt
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KLANTVERHAAL
EQ SHAKE

"Eén ding is zeker, ik ga hier mee door en mijn lichaam
vindt het geweldig!"

De motivatie kwam
onmiddellijk
Tekst en foto LINDA LØVIK KARLSEN

Linda Løvik Karlsen (30) uit Ålesund was altijd
al actief, maar nadat ze kinderen had gekregen, werd
haar metabolisme te hoog en kreeg ze problemen met
het verliezen van gewicht.

I

k wil eerst zeggen dat ik gek ben op
Eqology en daar zijn vele redenen
voor. Ik ben altijd een actief meisje
geweest, ik sportte veel en had een relatief normaal voedingspatroon en gewicht.
Nadat ik kinderen had gekregen, werd
vastgesteld dat ik een zeer snelle stofwisseling had gekregen en ik had moeite met het
verliezen van gewicht en kreeg hierdoor ook
problemen met mijn auto-immuniteit. Ik
bleef al die tijd sporten zonder enig blijvend
resultaat.

IK BEN DRIE WEKEN GELEDEN BEGONNEN
MET EQ SHAKE, EQ Multichi Energy en

een 30-dagen Shake It Off-programma
(een sportconcept samengesteld door de
onafhankelijke EQ Business Partners Lene
en Connie). En WAT een resultaat heb ik
54
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LINDA
ADVISEERT:

behaald! Mijn gewicht gaat nu eindelijk
omlaag, ik verlies centimeters en heb over
het algemeen veel meer energie.
Ik voel geen ontstekingen meer in mijn
lichaam en de motivatie om meer te bewegen, gezonder te eten en actiever te zijn met
mijn gezin is weer helemaal terug.
ENORM BEDANKT Lene en Connie, die

inspireren, de motivatie erin houden en
bovendien boot camps voor ons organiseren. Geweldig!
Eén ding is zeker, ik ga hiermee verder en
mijn lichaam vindt het geweldig!
Actieve, sprankelende groeten van Linda
Løvik Karlsen, 30, Ålesund, Noorwegen. •
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ZO KOOPT U
PRODUCTEN BIJ
EQOLOGY

De perfecte push-up
Push-ups zijn zonder
enige twijfel de krachttraining waar de meeste van
ons bekend mee zijn. Het
begint al bij de gymlessen
op school waar velen
van ons een haat-liefde
verhouding hebben met
deze klassieke oefening.

Schouders omlaag
Duw je schouders omlaag als je de startpositie
aanneemt. Op deze manier nemen de schouders
een ideale positie aan,
zodat het makkelijker is
om je rug en nek recht
te houden tijdens de
oefening.

Houd je rug recht
Als je goed wilt worden
met push-ups is het belangrijk om je wervelkolom
in een en dezelfde positie
te houden gedurende de
hele oefening. Het zou
mogelijk moeten zijn om
een bakje met water op
je onderrug en bekken te
hebben staan gedurende
de gehele oefening.

Houd je nek recht
Houd je hoofd op dezelfde lijn als je bovenlichaam zodat je nek
recht staat en je constant
naar de grond kijkt. Als
je je spieren aanspant,
zorgt dit voor een ontlading die doordringt in
de botten. Daarom is
het belangrijk dat je je

nek in positie houdt om
spanning en hoofdpijn te
voorkomen.
Synchronisatie
Een belangrijk detail
om te onthouden is dat
je elleboog en schouder exact op hetzelfde
moment moeten buigen.
Wanneer de elleboog
buigt, moet de schouder
overeenkomstig mee
buigen. Deze gelijktijdige beweging geeft een
betere uitwerking van de
oefening en is beter voor
je gewrichten.
Bron: iform.no

Nieuwe ontwikkelingen binnen het
sporten hebben ertoe geleid dat we
tegenwoordig meer letten op ons
vetpercentage dan op hoeveel we
wegen. 10 jaar geleden was iedereen
bezig met het verliezen van een x aantal
kilo's, terwijl vandaag de nadruk ligt op
het behoud van spieren en het omlaag
brengen van het vetpercentage.

Bron: treningsforum.no
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VETPERCENTAGE IN
PLAATS VAN KILO’S

10 FEITEN OVER
GEZONDHEID

Hierdoor proef je bloed in je mond

Wist jij dit?
1. Dat je gemiddeld 60-100
haren per dag verliest?
2. Vrouwen knipperen 13
keer per minuut met
hun ogen, ongeveer
twee keer zo vaak als
mannen.
3. Onze lichamen raken
zo'n 600,000 huidschilfers
per uur kwijt.
4. Onze neuzen herkennen
tot wel 50,000 verschillende geuren.
5. Is het waar dat je je
leven kan verlengen
door te lachen? Dat
klopt! Goed lachen
versterkt het imuunsysteem en verlaagt het
stressniveau, blijf daarom
lachen!
6. Zijn bruine eieren gezonder dan witte eieren?
Nee, dit is waarschijnlijk
eeen mythe. De kleur
van een ei laat alleen de
kleur van het verenkleed
van de kip zien.
7. Wist je dat als je iemand
ziet waar je van houdt
– of iemand die je niet
mag - je pupullen groter
worden?
8. Ons maagzuur is sterk
genoeg om een scheermesje in op te lossen!
9. Dat onze hersenen
voor zo'n 75% uit water
bestaan!
10. En als laatst: Wist jij dat
mensen met een lichtere huid sneller rimpels
krijgen dan mensen
met een donkere huid?

De smaak van bloed
komt als je jezelf te hard
pusht en er is een simpele
reden voor waarom dit
gebeurt zegt een geleerde
van CERG/NTNU, Henning
Ness tegen klikk.no.
Hij legt uit dat bij hoge
intensiteit de bloeddruk
zo hoog is dat de dunste
aderen inde longen kunnen
barsten of scheuren en
hierdoor komt er een klein
beetje bloed aan de long
oppervlakte - tegelijkertijd is
de ademhalingsfrequentie

erg hoog en hierdoor komt
dit in je mond terecht. Dit
verklaart de smaak van
bloed in je mond.
Dit verschijnsel komt voor in
combinatie met de uitwisseling van gassen van de
longcirculatie waarbij de
zuurstof zich verspreidt van
de dunste bloedvaten in
de longen naar de grotere
bloedvaten die zorgen voor
verder transport door het
lichaam, aldus Ness.
– Dit is niet gevaarlijk, maar
het is een signaal van je

lichaam dat je het iets rustiger aan moet doen, voegt
hij er aan toe.
Een bloedsmaak in je mond
is niet hetzelfde als het hebben van bloed in je mond.
Als je regelmatig bloed in je
mond hebt, wat je kan zien
als je spuugt, neem dan
contact op met je huisarts,
dit kan wellicht aan een
ziekte gerelateerd zijn.
Bron: klikk.no

neurotransmitters dopamine, serotonine
en glutamaat in het zenuwstelsel door
het toedienen van omega-3 vetzuren.
Echter zijn er duidelijke geslachtsverschillen: Op mannelijke ratten is er een beter
effect van de omega-3 vetzuren dan bij
de vrouwen.

OMEGA-3 TEGEN ADHD
SYMPTOMEN
Wetenschappers van een universiteit in
Oslo hebben het gedrag van de ratten
geobserveerd en de biochemische
processen in hun hersenen geanalyseerd. De resultaten lieten aanmerkelijke
verbeteringen zien in ADHD gerelateerd
gedrag en een snellere reactie van

Op onze website
eqology.com kunt u gemakkelijk producten bestellen. Als
u ervoor kiest om producten
te kopen via zogenaamde
automatische bestellingen
dan bent u altijd zeker van
de beste prijzen en toegang
tot de meest aantrekkelijke
aanbiedingen.
1. HOE TE BESTELLEN:
Ga naar eqology.com en
zoek het product dat u wilt
door te klikken op een van
de hoofdcategorieën.
2. PRODUCTMOGELIJKHEDEN:
Als u het product hebt gevonden dat u wilt, doe het dan
in uw winkelmandje. U kunt
zoveel artikelen bestellen als
u wilt.
3. UW BESTELLING AFRONDEN:
Als u een nieuwe klant bent,
voer dan het ID van uw sponsor in. Als u al klant bent, log
dan in en volg de instructies
op het scherm.
Succes!

– In een aantal onderzoeken is het erg
controversieel om te suggereren dat
ADHD iets biologisch zou kunnen zijn. We
hebben zeker moleculaire
veranderingen gezien in de hersenen
van ratten met ADHD, zegt Hoogleraar
Biochemie Ivar Walaas. Dat omega-3
ADHD gedrag kan verminderen bij ratten
is ook gesuggereerd in eerdere internationale onderzoeken. Het unieke van de
huidige studie is interdisciplinair nog niet
eerder gezien, met bijdragen van zowel
gedragsgeneeskunde, psychologie, voedingswetenschap en biochemie.
Bron: forskning.no

Bron: helsesenteret.com
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PRODUCTEN

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM

EQ PURE ARCTIC OIL
LEMON

EQ PURE ARCTIC OIL
ORANGE

Pure omega-3-olie van 100%
Arctische wilde vis

Pure omega-3-olie van 100%
Arctische wilde vis

Je ontvangt tevens een
maatbekertje bij je eerste
order.

Je ontvangt tevens een
maatbekertje bij je eerste
order.

NIEUW!
Nu kunt u kiezen tussen citroen- en sinaasappelsmaak op alle
EQ Pure Arctic Oil auto-orders, abonnementen en prepaids.
Kies je smaak op de productpagina.
*Met een EQ Pure Arctic Oil Premium-abonnement en prepaid komt u in aanmerking voor 25% korting op alle andere
afzonderlijke producten en toegang tot EQ Assurance.
Onderhevig aan algemene voorwaarden op eqology.com.

PRE-PAID EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM/EQ K2+D3

EQ OMEGA-3 TEST KIT
Test je vetzuurbalans met
onze omega-3 bio-testkit.
Het bloedmonster zal door
het onafhankelijke Vitas AS
laboratorium in Oslo worden
geanalyseerd volgens de
internationale standaard
voor omega vetzuren.

EQ PURE ARCTIC OIL
TRAVEL POUCH
Pure omega-3 oil from 100 %
Arctic wild fish
Bevat 15 zakjes á 10 ml. Perfect voor wanneer u aan het
reizen bent of om aan uw vrienden en familie te geven.
Met onze 3FF loyaliteitsprogramma kunt u uw product
gratis ontvangen. Lees meer
op eqology.com

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
MET 2 EQ OMEGA-3 TEST KITS*
6/12 MND. ABONNEMENT

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
MET 1 EQ OMEGA-3 TEST KIT*
6/12 MND. ABONNEMENT

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
ZONDER EQ OMEGA-3 TEST KITS*
6/12 MND. ABONNEMENT

Pure omega-3-olie van 100% Arctische wilde vis
Voor u die ook de eerste EQ
Omega-3-test opgestuurd wil
krijgen: EQ Pure Arctic Oil Premium
met 2 tests (verzonden in maand 1
en 5). 3x EQ Pure Arctic Oil, 15x EQ
Pure Arctic Oil 10 ml zakjes en een
maatbeker in de eerste maand,
daarna 1 fles per maand.

Pure omega-3-olie van 100% Arctische wilde vis
Voor u die al een EQ Omega-3-test
heeft gedaan: EQ Pure Arctic Olie
Premium met 1 test (verzonden in
maand 5). 3x EQ Pure Arctic Oil,
15x EQ Pure Arctic Oil 10 ml zakjes
en een maatbeker in de eerste
maand, daarna 1 fles per maand.

Pure omega-3-olie van 100% Arctische wilde vis
EQ Pure Arctic Oil Premium zonder
testen. 3x EQ Pure Arctic Oil, 15x EQ
Pure Arctic Oil 10 ml sachets en een
maatbeker in de eerste maand,
daarna 1 fles per maand.
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EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
MET 2 EQ OMEGA-3 TEST KITS*
PRE-PAID 6/12 MND.

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
MET 1 EQ OMEGA-3 TEST KIT*
PRE-PAID 6/12 MND.

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
ZONDER EQ OMEGA-3 TEST KIT*
PRE-PAID 6/12 MND.

Pure omega-3-olie van 100% Arctische wilde vis
Voor u die ook de eerste EQ Omega-3-test opgestuurd wil krijgen: EQ
Pure Arctic Oil Premium Pre-Paid
met 2 tests omvatten 8x EQ Pure
Arctic Oil, 2x EQ Omega-3-testen,
15x EQ Pure Arctic Oil 10 ml zakjes
en een maatbeker - alles in één
levering. Wij adviseren een dubbele
dosering in de eerste 2 maanden,
daarna 1 fles per maand. Doe de
test in maand 1 en weer in maand
5. We bieden dit product ook als 12
maanden Pre-Paid.

Pure omega-3-olie van 100% Arctische wilde vis
Voor u die al een EQ Omega-3-test
heeft gedaan: EQ Pure Arctic Oil
Premium Pre-Paid met 1 test inbegrepen 8x EQ Pure Arctic Oil, 1x EQ
Omega-3 Test, 15x EQ Pure Arctic
Oil 10 ml zakjes en een maatbeker alles in één levering. Wij raden een
dubbele dosering aan in de eerste 2
maanden,daarna 1 fles per maand.
Doe de test in maand 1 en weer in
maand 5. We bieden dit product
ook als 12 maanden Pre-Paid..

Pure omega-3-olie van 100% Arctische wilde vis
EQ Pure Arctic Oil Premium zonder
testen: EQ Pure Arctic Oil Premium
Pre-Paid zonder testen zijn inclusief
8x EQ Pure Arctic Oil, 15x EQ Pure
Arctic Oil 10 ml zakjes en een maatbeker - alles in één levering. Wij
raden een dubbele dosering aan in
de eerste 2 maanden, daarna 1 fles
per maand. We bieden dit product
ook als 12 maanden Pre-Paid.

EQ K2+D3

EQ VITAMIN K2 TEST KIT

Vitamin K2 and vitamin D3
Verminderde botmassa en
botsterkte kan leiden tot
botbreuken. Daarom is het
belangrijk om extra aandacht aan vitamine K2 te
geven.

Test je Vitamine K2 level met
onze Vitamine K2 bio-testkit
Het bloedmonster zal door
het onafhankelijke Vitas AS
laboratorium in Oslo worden
geanalyseerd volgens de
internationale standaard.

Nieuw en verbeterd: bevat
200 μg vitamine K2 en toegevoegd 40 μg vitamine D3.

EQ K2+D3 ZONDER EQ
VITAMIN K2 TEST KIT
PRE-PAID/ABO. 6 MND.

EQ K2+D3 PRE-PAID MET
2 EQ VITAMIN K2 TEST KIT
PRE-PAID/ABO. 6 MND.

Vitamin K2 and vitamin D3
Verminderde botmassa
en botsterkte kan leiden
tot botbreuken. Daarom
is het belangrijk om extra
aandacht aan vitamine
K2 te geven.

Vitamin K2 and vitamin D3
Verminderde botmassa en
botsterkte kan leiden tot
botbreuken. Daarom is het
belangrijk om extra aandacht
aan vitamine K2 te geven.
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PRODUCTEN

OVERIGE PRODUCTEN

OVERIGE PRODUCTEN

EQ SHAKE
AARDBEI

Gezonde maaltijdvervanger
Een unieke complete
maaltijdvervanger die
50% hoogwaardige proteïne bevat.
300g

EQ SHAKE
VANILLE

Gezonde maaltijdvervanger
Een unieke complete
maaltijdvervanger die
50% hoogwaardige proteïne bevat.
300g

EQ SHAKE
CHOCOLADE

Gezonde maaltijdvervanger
Een unieke complete
maaltijdvervanger die
50% hoogwaardige proteïne bevat.
300g

EQ SHAKE
BANAAN

Gezonde maaltijdvervanger
Een unieke complete
maaltijdvervanger die
50% hoogwaardige proteïne bevat.
300g

EQ COLLAGEN BOOSTER SERUM

EQ ANTI-AGE COLLAGEN

Rode kaviaar uit de Noordelijke IJszee
Draai de tijd terug met ons regenererende, sterk geconcentreerde serum dat de productie van collageen en elastine
opvoert en zo de huid verjongt, met minder zichtbare fijne
lijntjes en minder rimpels als resultaat.

Huidverzorging van binnenuit
Bevat natuurlijke marine collageen en de toegevoegde
ingrediënten Matcha groene thee en duindoorn en heeft
een unieke combinatie van peptiden, aminozuren, en
vitaminen

30ml

30 sachets á 10ml

BESCHIKBAAR IN
2019

EQ ESSENTIAL

EQ ESSENTIAL PRE-PAID 6 MND.

EQ SHACAI

Een volledige reeks vitaminen en mineralen verrijkt met superfruitextracten
Vloeibaar voedingssupplement met multivitaminen en multimineralen verrijkt met
fruitextracten - met mangosteen, açai &
aloë vera.

Een volledige reeks vitaminen en mineralen verrijkt met superfruitextracten
Vloeibaar voedingssupplement met
multivitaminen en multimineralen verrijkt
met fruitextracten - met mangosteen,
açai & aloë vera. Een levering voor 6
maanden, 2x EQ Essentieel voor elke
maand - alles in één levering.

Bruistabletten met acai bessen en
vitamine C
Doe één tablet in een glas water en
laat het oplossen. Gezoet met stevia natuurlijk extract uit stevia plant.

475ml
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15 tablets

PURE
VEGAN
EQ PURE VEGAN OIL

pure vegan omega-3 (EPA + DHA)
olie van 100% verse, traceerbare en
duurzame Arctische Algen
Je ontvangt tevens een maatbekertje bij je eerste order.
BESCHIKBAAR EIND 2019

EQ SHAKE PURE VEGAN

Gezonde maaltijdvervanger
Een unieke complete maaltijdvervanger die 50% hoogwaardige
proteïne bevat.
500g
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GRATIS EQ PRODUCTEN

KRIJG UW PRODUCT(EN) GRATIS*
KRIJG UW
EQ PRODUCTEN GRATIS*

U

Een unieke mogelijkheid! Koop EQ Pure Arctic Oil
Premium, EQ K2+, EQ Essential, EQ Shake of EQ Anti Age
Collagen, laat 3 vrienden dit ook doen en u krijgt uw
product(en) GRATIS* de volgende maand.

KOOP UW PRODUCT(EN)*
Laat 3 vrienden dit ook doen

Nu lanceren we een apart 3 FOR FREE PRE-PAID-programma
om het voor u nog eenvoudiger te maken. Meer informatie over 3 FOR
FREE MAANDELIJKS en 3 FOR FREE PRE-PAID op eqology.com.
* U betaalt alleen verzendkosten voor uw GRATIS maandelijks product,
voor uw GRATIS pre-paid product geven wij u ook gratis verzending.
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VRIEND 1

VRIEND 2

VRIEND 3

Koop EQ Pure Arctic Oil,
EQ K2+D3, EQ Essential, EQ Anti
Age Collagen of EQ Shake

Koop EQ Pure Arctic Oil,
EQ K2+D3, EQ Essential, EQ Anti
Age Collagen of EQ Shake

Koop EQ Pure Arctic Oil,
EQ K2+D3, EQ Essential, EQ Anti
Age Collagen of EQ Shake
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Mailing address:
Eqology AS, Postbox 514
N-1327 Lysaker, Noorwegen
post@eqology.com
eqology.com
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