
Historien om 
Equazen®

Lavet med omtanke for børn 
og voksne med store drømme 
lige fra kilden



Historien 
begynder i havet 
Equazen® er en serie af naturlige produkter 

med en nøje afbalanceret formulering af 

flerumættede omega-3- og omega-6-

fedtsyrer, sammensat af ansvarligt frem-

stillet fiskeolie og kæmpenatlysolie. 

To af de vigtigste omega-3-fedtsyrer i 

Equazen® - EPA og DHA - findes naturligt i 

fisk. Fedtsyrerne er originalt skabt af alger, 

som findes i store antal i havvand.

Omega-3-fedtsyrerne overføres og om-

dannes i havets fødekæde for til sidst at 

blive udvundet til Equazen®.

EPA og DHA bliver skabt af alger

Alger bliver spist af dyreplankton

Dyreplankton bliver spist af fisk

Equazen® indeholder fiskeolie

Fiskeolie indeholder Omega-3-fedtsyrer  
(primært DHA & EPA)

De essentielle fedtsyrer EPA og DHA er 

en del af kosten når du tager Equazen®

EPA = eicosapentaensyre DHA = docosahexaensyre.



Mængden af EPA og DHA i hver fisk er 

afhængig af en række faktorer, heriblandt 

fiskearten, årstiden de er fanget på og  

hvorhenne.

Arter: 

Makreller, ansjoser 
og sardiner.

Årstiden:

Fiskene kan fanges hele året, 
men om vinteren og i foråret er 
fiskene rigere i EPA.

Hvorfra:

Det sydlige Stillehav, 
Sortehavet og 
Atlanterhavet.



Fisk fra 
bæredygtige 
kilder

Fiskeolien i Equazen® er blevet certificeret 
af en international, uafhængig myndighed 
som værende i overensstemmelse med 
retningslinjerne fra Fødevare- og 
Landbrugsorganisationen (FAO).

Fiskeolien er forarbejdet i Europa 
og følger de internationalt gyldige 
retningslinjer kaldet Good Manufacturing 
Practices  (GMP), som sikrer den samme 
høje kvalitet fra parti til parti.

Hvert år fastsætter den lokale fiskeri-
myndighed en fiskekvote for året. 
Derudover bliver fiskenettene kontrolleret 
for at minimere chancen for at fange fisk 
der er for små (unger).

Prøver af hver enkelt parti fiskeolie bliver 
analyseret for miljøforurenende stoffer. 
Equazen®-serien  følger EU-reglerne for 
kvalitetssikkerhed, fødevaresikkerhed og 
forurening til punkt og prikke.

Der bliver også regelmæssigt sendt prøver 
fra tilfældige partier af færdige produkter 
til uafhængige tredjepartsundersøgelser 
for at få bekræftet resultaterne fra rutine-
testningen af olierne.

Leverandørerne af fiskeolien i Equazen® 
er certificeret af Friend of the Sea® for 
en ansvarlig og bæredygtig fangst af fisk 
og fremstilling af fiskeolie.



Forvandlingen fra 
"fisket" til fiskeolie

Equazen® Forskellen

Det der er med til at gøre Equazen® unik er den 
skånlige tilgang til at opnå den naturlige olie. 
Ingen syntetiske eller kemiske stoffer er blevet 
tilføjet, og miljøforurenende stoffer er blevet 
f jernet.

Processen fra hav til kapsel sikrer at den 
strukturelle integritet af olien er bevaret.

FRYSNING

Fjernelse af overskydende mættet fedt 
(steariner) i en proces kaldet vinterisering. I 
dette trin nedkøles olien til under nul grader, 
og dette skiller stearinerne fra olien. Olien 
er nu renere og mere klar. Desuden sikrer 
denne proces at koncentrationen af EPA og 
DHA i olien øges.

VASK

Frie fedtsyrer og andre vandopløselige 
proteiner der ikke skal anvendes, skylles ud.

FILTRERING

Proteiner og andre f lygtige stoffer som giver 
olien en f isket lugt f jernes. 

DEODORISERING

Olien sættes i et 'vakuum' og blæses med damp 
ved et tryk på omkring 20 atmosfærer. Olien 
smager nu knap nok af f isk.



Equazen®  
er ven af 
havet

Friend of the Sea® (FOS) er en non-profit, 
ikke-statslig organisation (NGO) med en klar 
mission om at beskytte det maritime miljø.

FOS følger retningslinjerne for miljø-
mærkning af fisk og fiskeriprodukter fra 
Marine Capture Fisheries. Friend of the Sea® 
har særligt fokus på Art 30 som siger at 
kun produkter fra fiskebestande der ikke er 
overfiskede, må certificeres.

Det er på nuværende tidspunkt den mest 
velansete bæredygtige certificeringsordning 
for fisk og fiskeriprodukter i hele verden, 
og har vurderet mere end 10 millioner 
tons vildtfangede fisk og 500 tusinde ton 
opdrættede.

Equazen® støtter forbrugernes ret til at 
kende oprindelsen af et produkt og frem- 
stillingsprocessens påvirkning og hensyn-
tagen til havmiljøet.

Havvenlige produkte
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Det sidste komponent 
i historien

Det sidste fedtsyrekomponent af Equazen®, 
omega-6-fedtsyren GLA (gammalinolensyre), 
stammer fra kæmpenatlysolie.

Kæmpenatlys (Oenothera biennis L.) er en 
toårig plante, oprindeligt hjemmehørende i 
Nordamerika, hvis frø bruges til at udvinde 
den GLA-rige olie.

GLA-fedtsyrerne i Equazen®-produkterne 
udvindes gennem en koldpresning af de 
olieholdige frø fra kæmpenatlysplanten. Den 
mekaniske process udvinder olien helt uden 
kemikalier og er et mere skånsomt alternativ 
til den almindelige hexan-ekstraktionsmetode 
der bruges til mange konventionelle olier.

Temperaturen spiller en vigtig rolle i 
udvindingsprocessen. Temperaturen man 
når op på er afhængig af hårdheden af frøet. 
Jo hårdere frøene  er, jo mere tryk skal der 
til for at udvinde olien hvilket skaber flere 
gnidninger og mere varme. Der bliver ikke 
tilføjet ekstra varme i udvindingsfasen, og vi 
sikrer os at temperaturen holdes under 50°C.

Frøene fra kæmpenalysplanten er certificeret 
GMO-fri (ikke-genetisk modificeret) og 
bliver dyrket ud fra principperne fra Good 
Agricultural Practice (GAP).



Equazen® er en veldokumenteret serie af 
produkter som med sit indhold af DHA 
bidrager til normal hjernefunktion for 

børn og voksne*.

Equazen® indeholder 
DHA som er et fedtstof 
der indgår i hjernevæv 

og bidrager til en normal 
hjernefunktion.

Naturlig byggesten i 
hjernecellerne

Ved at tilføre nødvendige 
essentielle fedtsyrer som 
støtter hjerneudviklingen.

Bidrager til normal 
hjernefunktion*

Equazen®:  Støtter små 
og store drømme i at 
blive til virkelighed 

*DHA bidrager til at vedligeholde en normal hjernefunktion 

ved et dagligt indtag på 250 mg DHA.


