
Verdens reneste fiskeolie  
med Omega 3 

- naturligt tilskudsfoder af 100% fisk fra Skagen ..!

Skaga Omega 3 til heste fremstilles af FF Skagen og fås i 5 liter dunk og 25 liter dunk



Skaga Omega 3 er et naturligt tilskudsfoder,  
der forebygger, styrker og giver velvære ...

Styrker led og  
forebygger Arthritis

Gør godt ved kroniske 
luftvejsproblemer

Styrker immunforsvar,  
hjerte/kar og nyrefunktion

Øger energi, udholdenhed  
og restitutionsevne

Sundere hove - kan også  
anvendes som ”hovolie”

Styrker fertilitet  
og forplantningsevne

Flottere pels, sundere hud  
og hurtigere sårheling



DanSk fiSkeOlie af 100% fiSk  
Omega 3 - ePa/DHa
Skaga Omega 3 fiskeolie er fremstillet af 100% fisk (vilde fisk), fanget i 
danske farvande og hele vejen op til de nordligste fiskepladser i Atlanter-
havet. Forædlet af FF Skagen, der er kvalitets-, miljø-, fødevarehygiejne 
certificeret og en af verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie.

Skaga Omega 3 er forædlet på verdens mest avancerede procesanlæg. 
Der findes kun to af disse anlæg i hele verden - det ene opstillet hos  
FF Skagen på Skagen Havn, hvor en hygiejnisk og kontrolleret produk-
tion giver et rent, friskt produkt med et højt indhold af Omega 3. Skaga 
Omega 3 er fuldstændigt renset for tungmetaller, giftstoffer og uren-
heder. Det fås ganske enkelt ikke renere, hvis du vil sikre din hest det  
absolut bedste.

Skaga Omega 3 eR  
et natuRligt tilSkuDSfODeR  
til HeSte af alle RaceR
Skaga Omega 3 Fiskeolie er et naturligt fodermiddel, der anvendes som 
dagligt kosttilskud til heste. 

Skaga Fiskeolie har et højt indhold af Omega 3 (EPA + DHA) til dækning 
af hestens behov for essentielle flerumættede fedtsyrer.

Skaga Omega 3 fiskeolie kan anvendes til heste af alle racer og alle aldre. 
De fleste heste kan godt lide smagen, enkelte har dog behov for kort 
tilvænning.

DOSeRing efteR vægt:
Anbefalet daglig dosis afhængig af hestens vægt: 120 ml for stor hest 
500 kg, 60 ml for pony. Må ikke anvendes til human ernæring.

Få meget mere at vide på www.omega3-islænder.dk

Skaga Omega 3  
DeklaRatiOn Og feDtSyRePROfil

Deklaration:
Frie fedtsyrer 1 - 3%

Jod-værdier 140 - 190

Uforsæbbar rest 1 - 3%

Vand & urenheder <1%

Vand max. 0,1% Tilsat antioxidant: E-vitamin. Garanteret fri for antibiotika

Flerumættede fedtsyrer:
Omega-3 fedtsyrer 30%

DHA (Dokosaheksaensyre)  10%

EPA (Eikosapentaensyre)  10%

Andre omega-3 fedtsyrer 10%

Skaga Omega 3 til heste fremstilles og forædles af FF Skagen.
Fås i 5 liter dunk eller 25 liter dunk med tappehane.

Skagapumpe fås som tilbehør til 5 liter dunk.



ceRtificeRet kvalitet, 
nåR fODeRSikkeRHeD  
betyDeR alt …
Skaga Omega 3 er udviklet og forædlet efter strengt kon-
trollerede etiske og bæredygtige principper af FF Skagen, 
der er en af verdens førende og mest certificerede produ-
center af fiskemel og fiskeolie. 

FF Skagen er bl.a. certificeret efter følgende standarder:
DS/EN ISO 9001:2008 (kvalitet), DS/EN ISO 14001:2004 
(miljø), DS/EN ISO 50001:2011 (energi) og DS/EN ISO 
22000:2005 (fødevaresikkerhed). Endvidere certificeret 
efter IFFO RS, GMP+ B1 (HACCP) samt MSC (bæredygtige 
fangstmetoder).

25 liter Skaga Omega 3 
med tappehane  

5 liter Skaga Omega 3  

beStilling:
Bestil på telefon 98 44 11 00 eller mail: jope@skaga-omega3.dk 
Har du spørgsmål til Skaga Omega 3 og fiskeoliens  
anvendelse, så kontakt:

Veterinærsygeplejerske Josephine Nielsen  
mail: josephine_nielsen@yahoo.dk

Få meget mere at vide på www.omega3-islænder.dk
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