
Original muslingeolie
Indeholder en unik sammensætning af flerumættede
omega-3 fedtsyrer. Original muslingeolie bliver udvundet 
af den grønlæbede musling fra Marlborough Sound 
på den nordlige del af sydøen på New Zealand.

Patenteret ekstraktionsmetode
Original muslingeolie er rig på omega-3 fedtsyrer. 
Fedtsyrerne fra den grønlæbede musling er fuldt 
bevaret i Original muslingeolie. Det skyldes en meget 
speciel og patenteret forarbejdningsmetode. Så snart 
muslingerne kommer op af vandet transporteres de til
en nærliggende fabrik, hvor skallerne fjernes. Herefter 
sprayes muslingekødet med en speciel vinsyre, hvor-
efter det frysetørres. På den måde beskyttes fedtsyrerne 
mod iltning og dermed nedbrydning. Det frosne kød 
forarbejdes til et fint pulver og fedtsyrerne udtrækkes 
ved en speciel patenteret ekstraktionsmetode, hvor 
de aktive stoffer bevares optimalt. Ved denne metode 
anvendes ingen opløsningsmidler. Efter ekstraktionen 
stabiliseres fedtsyrerne yderligere med E-vitamin før 
de fyldes på kapsler sammen med olivenolie.     

Der findes utallige muslingearter verden over, men det
er kun fedtsyreekstrakten fra den grønlæbede musling 
i Original muslingeolie, der indeholder denne unikke 
sammensætning af fedtsyrer. 
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Novasel - naturlig balance

ORIGINAL MUSLINGEOLIE



Indhold pr. kapsel
Olivenolie 100 mg, patenteret ekstrakt af den 
grønlæbede musling (Perna canaliculus) 50 mg.
Antioxidant: D-alpha-tocopherol. 
Kapsel: gelatine, sorbitol, glycerol.  

Marlborough Sound
I Marlborough Sound på New Zealands sydø dyrkes 
den grønlæbede musling på muslingefarme. Muslin-
gerne sættes fast på et langt reb og holdes fast af et 
net omkring rebet. Rebet nedsænkes i vandet, hvor 
muslingerne vokser sig store indtil de bliver ”høstet”. 

Farmaceutisk kontrol
Olien i Original muslingeolie kontrolleres løbende 
for pesticider, herbicider og tungmetaller samt for 
kendte algetyper. Original muslingeolie fremstilles 
under farmaceutisk kontrol.

Dosering:
Original muslingeolie anvendes som dagligt kost-
tilskud. I starten anbefales 3 kapsler dagligt i 3-6 uger. 
Herefter 1-2 kapsler dagligt, nogen kan nøjes med 1 
kapsel om dagen. Fuldt udbytte opnås sædvanligvis 
efter 4-12 uger. Kapslerne synkes hele med væske og 
helst i forbindelse med et måltid. 

Gravide og børn under 1 år bør kun efter aftale med 
læge eller sundhedsplejerske anvende Original mus-
lingeolie. Bemærk: Kosttilskud bør ikke træde i stedet 
for varieret kost og en sund livsstil. Indtag ikke højere 
dosis end den anbefalede.
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Pakningsstørrelse: 50 stk. kapsler 
Fås hos Matas, helsekostforretninger 
og udvalgte apoteker.


