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Informatie omega 3-supplement: merk, dosering en 10% korting 

Onderstaande visolie en algenolie zijn van hoge kwaliteit en bevatten geen nadelige stoffen. Deze 

doseringen kunnen veilig ingenomen worden en gaan geen wisselwerking aan met medicijnen. Je 

kunt onderstaande doseringen dus ook veilig bij bloedverdunners gebruiken.  

 

Goede omega 3-supplementen 

• Omega 3 visolie (dierlijk): 

Omega-3 MSC drinkolie (Bonusan). Met citroensmaak. Eerste 3 maanden 2,5 theelepel per dag 

(is ongeveer 1750 mg EPA + DHA). Deze dosering is voor de meeste mensen voldoende om een 

omega 3-index van 8% te bereiken. Daarna onderhouden met 1,5 theelepel per dag (is ongeveer 

1050 mg EPA + DHA). Bestellink: https://www.bonusan.com/nl/omega-3-msc-drinkolie 

 

• Omega 3 algenolie (plantaardig): 

Omega-3 Algenolie (Bonusan). Eerste 3 maanden 7 capsules per dag (is 1750 mg DHA). Deze 

dosering is voor de meeste mensen voldoende om een omega 3-index van 8% te bereiken. 

Daarna onderhouden met 4 capsules per dag (is 1000 mg DHA). 

Bestellink met 10% korting: https://www.bonusan.com/nl/omega-3-algenolie 

 

Ontvang 10% korting 

Maak een Bonusan account aan en ontvang 10% korting op alle supplementen die je bij Bonusan 

bestelt. Dit doe je als volgt: 

1. Klik hier om een Bonusan account aan te maken en gebruik het volgende therapeuten 

referentienummer: NLC109774. Jouw account wordt dan aan mij (therapeut) gekoppeld en 

hierdoor kun je de supplementen zelf bij Bonusan bestellen en kan ik de 10% korting voor je 

inschakelen. 
2. Stuur mij vervolgens een e-mail (info@revolutionairgezond.nl), zodat ik weet dat je een account 

hebt gemaakt. Pas dan kan ik namelijk de 10% korting voor jou inschakelen. 
3. Nadat je van mij de bevestiging hebt gekregen dat de 10% korting is ingeschakeld, kun je de 

visolie of algenolie bestellen. Zodra je inlogt op je Bonusan account, krijg je direct de prijzen te 

zien waar de 10% korting al vanaf is gehaald. De korting krijg je op iedere bestelling die je bij 

Bonusan plaatst en geldt voor ieder product. 
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