
Omega 3-MCT+D er utviklet av Berit Nordstrand i samarbeid med landets

fremste eksperter på fiskeolje. Oljen gir tilskudd av Omega 3 fra tran

(EPA,DHA,DPA) og sammen med MCT fra kokosolje gir oljen en unik

kombinasjon av gode fettsyrer.

Tranen er laget av norsk skrei. Skrei (Gadus morhua) er torsk fra verdens største

torskebestand som lever i det kjølige og rene Barentshavet. Fisken fanges når

den trekker inn mot kysten av Lofoten og Vesterålen mellom januar og april

hvert år. Skrei er en ettertraktet råvare og vår leverandør, Vesteraalens AS, har

spesialisert seg i å lage den ferskeste Omega 3-oljen på markedet. Det går

mindre enn 24 timer fra fisken er fanget til oljen er tappet på flaske. Alt skjer

under samme tak. Vi tester hvert parti av Omega 3-råvaren vi kjøper inn ved det

norske, verdensledende laboratoriet ORIVO som garanterer ekte opprinnelse

fra norsk skrei.

Omega 3-MCT+D inneholder vitamin A og D. Den har en mild smak av sitron.

Anbefalt 

døgndose: 

5 ml (1 ts)

Nyhet fra Berit Nordstrand

OMEGA 3-MCT+D

Ønsker du mer informasjon om Berits produkter? Gå til madebyberitnordstrand.no



Hva er unikt med denne oljen?

Oljen gir et fullgodt tilskudd av marine fettsyrer og vegetabilske fettsyrer. De marine fettsyrene kommer fra 

norsk skrei som er skånsomt behandlet. Opprinnelsen av fiskeoljen testes av Orivo, som kan garantere at norsk 

skrei er brukt. Fra den norske skreien får vi Omega 3. I tillegg kommer den norske skreien med Omega 9 (LC-

MUFA) som er enumettede fettsyrer unike for nord-atlantisk fisk. Den vegetabilske fettkilden er MCT fra 

kokosolje. 

Oljen gir tilskudd av vitamin A og vitamin D som blant annet kan bidra til opprettholdelse av normalt 

immunsystem. En skånsom produksjon av oljen gir meget lav oksidasjonsgrad og en olje som kun har en mild 

smak av sitron. 

Trenger man tilskudd av Omega 3?

Omega-fettsyrene er nødvendige for en normal cellefunksjon, og kroppen trenger slike umettede fettsyrer for å fungere optimalt! Omega 3 kalles essensielle 

fettsyrer fordi de er helt nødvendige for kroppen, men siden kroppen ikke selv lager disse må vi få de tilført gjennom maten. Omega 3 har vist seg å ha 

positive effekter på forebygging av hjerte/kar-sykdom ved inntak av tilstrekkelige mengder. 

Hvilke Omega 3-fettsyrer får du tilskudd av med denne oljen?

Omega 3-fettsyrene har viktige funksjoner i kroppen vår. Omega 3-kilden i denne oljen er norsk skrei som kommer med tre marine Omega 3-fettsyrer: EPA, 

DHA og DPA. Både EPA og DHA bidrar til å opprettholde normal hjertefunksjon og normalt blodtrykk ved inntak av tilstrekkelige mengder. DHA kan i tillegg 

bidra til å opprettholde normal hjernefunksjon, samt bidra til normalt syn. 

Trenger kroppen tilskudd av vitamin A og D?

Vitamin A kan bidra til å opprettholde normal hud, syn og immunsystem. Vitaminet er også aktivt inne i cellene våre, blant annet når cellene skal dele seg og 

trenger å lage bestanddeler til nye celler. 

Fra september til ut april står solen for lavt på himmelen til å besørge noe særlig D-vitaminproduksjon i huden og gjennom sommeren demper høy solfaktor 

D-vitaminproduksjonen i huden. Vitamin D er involvert i celledeling i kroppen vår og er funnet å kunne opprettholde immunsystemets normale funksjon. 

Vitaminet kan også bidra til å opprettholde normal muskelfunksjon og benbygning. Vitamin D er nødvendig for normal vekst og utvikling av barns bein.

Hva er LC-MUFA?

LC-MUFA er langkjedede enumettede fettsyrer som er særegent for nord-atlantisk fisk. Omega 9 er et eksempel på LC-MUFA. Disse fettsyrene sikrer at den 

nord-atlantiske fisken holder seg smidig i kalde farvann. Fisk fra andre deler av verden har ikke disse enumettede fettsyrene på grunn av at de lever i 

varmere havtemperaturer. Da denne oljen er laget av norsk skrei, gir den tilskudd av LC-MUFA.

Hvordan kan jeg være sikker på at det er brukt høykvalitets Omega 3 fra norsk skrei?
Dessverre finnes det tilfeller av juks der billigere råvarer selges som norsk skreileverolje. Derfor testes hvert parti av Omega-3-
råvaren vi kjøper inn ved det norske, verdensledende laboratoriumet Orivo. Stempelet fra Orivo garanterer at det er brukt ekte 
Omega 3 fra norsk skrei. På symbolet foran på hver flaske finner du et testnummer som du kan bruke til å spore oljen med på 
orivo.no. 

Vår fiskeoljeleverandør, Vesteraalens, har i tillegg full sporbarhet på produktet siden de selv mottar fisken og tar ut leveren 
som går i produksjon. Fra fisken er oppe av havet til leveren er i produksjon går det maks 24 timer. Alt skjer i vintersesongen 
under lave temperaturer og streng kontroll. Vesteraalens fjerner tungmetaller og pcb med en egenutviklet metode slik at oljen 
fortsatt er naturlig og har god stabilitet. Vesteraalens er en seriøs aktør som er blant annet MSC-sertifiserte - den strengeste
sertifisering for sporbarhet og opprinnelse. De har også avtale med Orivo for autensitetstesting.

Hvorfor har ikke Omega 3-MCT+D den harske transmaken?
Vi kjøper fiskeolje fra Vesteraalens som er den eneste produsenten i Norge som produserer og raffinerer råoljen fra fiskeleveren under samme tak. Det går 
under 24 timer fra fisken fanges til oljen tappes på flasker. Det gir ekstremt lav oksidasjonsgrad, noe som henger sammen med fravær av klassisk transmak. 
Vesteraalens har den laveste oksidasjonsparameter på markedet og har en pågående prosess og fokus på å redusere oksidasjon. Lav oksidasjonsgrad og 
kvalitetsråvarer gjør at oljen har en nøytral smak og lukt, samt at fargen er klar og fin. Den mørke flasken i glass bidrar til at oljen bevarer kvaliteten også 
etter tapping.

Hvilken aldersgrense har Omega 3-MCT+D?

Tranen kan tas av hele familien. Den kan også gis til barn under 3 år.


