


Golden Oil er et resultat av et personlig engasjement i generell folkehelse og vår
industrielle påvirkning av denne. Golden Oil er en høykvalitativ norskprodusert naturlig
ren, lettoptakelig Omega-3 olje. Oljen er i sin helt naturlige form og den er kaldfraksjonert
og kaldfiltrert – en skånsom utvinningsprosess som bevarer de viktige Omega-3-fettsyrenes
kvalitet samt beskytter mot uønsket oksidasjon / harskning.

Oljen er tilsatt naturlig MCT fra kokos, som virker positivt inn på energiomsetningen og
kan gi økt forbrenning samtidig som den beskytter Omega-3 fettsyrene ytterligere 
mot harskning. 
Dette gir meget bedre biotilgjengelighet sammenlignet med manipulerte
høykonsentrater og produkter med Omega-3 tilsatt vegetabilske oljer.
Golden Oil er spesielt rik på den viktige omega-3-fettsyren EPA og har 
en barnevennlig smak.

INNHOLD PR ANBEFALT DAGSDOSE 5 ml.:
• Fiskeolje (kaldfiltrert og kaldfraksjonert) 1 470 mg
• Omega 3 600 mg
• EPA 500 mg
• DHA 147 mg
• MCT-olje fra kokos 3096 mg
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Golden Oils banebrytende fremstillingsprosedyre 
gjør oljen overlegen på flere områder

1: HARSKNING (TOTOX)
Siden produktet ikke har vært utsatt for unødvendig varme, slik som de fleste andre oljer
på markedet, reduseres risiko for senere oksidering og harskning. Et harsknet produkt vil
ha motsatt helseeffekt av det man ønsker å oppnå.

2: INNHOLD
Golden Oil tilfører kroppen rikelig med de nødvendig Omega-3 fettsyrene, og spesielt den
viktige EPA-fettsyren. Oljen er tilsatt MCT/ kokosolje som kan øke opptaket av EPA og DHA
De unike egenskapene til Golden Oil gjør at du vil oppleve en raskere effekt på en
lavere dose sammenlignet med andre flytende Omega-3 produkter.

3: VARIGHET OG STABILITET
Golden Oil vil ikke miste sin kvalitet eller harskne så lenge den oppbevares kjølig.
MCT-oljen beskytter også mot oksidering i romtemperatur og oljen kan derfor lagres lengre enn vanlig.

4: SMAK
Oljen har en frisk og barnevennlig smak av søt sitrus, noe som fort gjør den til barnas favoritt.



Golden Oil holdbarhet og fordeler
Golden Oil skiller seg fra de aller fleste andre Omega-3 produkter på markedet ved 
å velge bort olivenolje som ofte tilsettes i andre produkter. Olivenolje er en rimelig 
råvare, men den harskner relativt raskt og bidrar til raskere oksydering og kortere 
holdbarhet, og kan i værste fall gi mottsatt effect på helsen av hva man ønsker.

Golden Oil er tilsatt den mer kostbare MCT-oljen fra kokosnøtter som er ren og 
stabil, og som beskytter Omega-3 fettsyrene mot harskning.

Nyere publisert forskning på MCT kan dokumentere en rekke helsemessige fordeler.

MCT fettsyrene går rett fra fordøyelsen til leveren, hvor de kan omdannes til ketoner.

Nyere forskning kan tyde på at ketonene fungerer som en alternativ energikilde til

deler av hjernen. MCT kan også redusere sultfølelse da innholdet av ketoner gir en

 apetittdempende effekt.

MCT/ kokosolje virker som en energikilde og kan derfor øke opptaket av EPA og DHA.

Folkegrupper som spiser mye kokosnøtt er blant de sunneste menneskene på jorden.

Disse menneskene har en fantastisk helse, uten tegn til livsstilsplager.



Golden Oil kan virke positivt på: 
• Høyt blodtrykk
• Høyt kolesterol
• Høye triglyserid verdier / fedme
• Leddplager
• Ømme og stive muskler
• Astmatiske plager
• Uro
• Dårlig konsentrasjonen
• Nedtrykthet
• Hyperaktiv adferd hos barn
• Lett eksem
• Lindrende på kløe ved eksem / tørr hud og rynker

GOLDEN OIL kan beskytte mot ultraviolett 
stråling/solskader samt virke lindrende og 
forebyggende mot PMS plager.



Hva er Omega-3
Omega-3-fettsyrer er betegnelsen på en gruppe 
flerumettede fettsyrer. De viktigste Omega-3-
fettsyrene, er alfalinolensyre (ALA), eicosapen-
taensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA). EPA 
og DHA er begge marine fettsyrer. Det er gjennom 
utallige studier, funnet bevis på at disse Omega-3 
fettsyrene kan virke forebyggende mot hjerte- og 
karsykdommer, mens DHA kan ha gunstig effekt 
på konsentrasjonsevnen og synsutviklingen.

Kroppen produserer selv begrensede mengder av 
EPA og DHA. Av den grunn er det viktig at kroppen 
tilføres Omega-3-fettsyrer via kosten eller kosttil-
skudd.



Hvorfor for mye Omega-6 og for lite Omega-3 gjør oss syke
For mye Omega-6 ødelegger Omega-3 balansen
I løpet av menneskets evolusjon har det vært en dramatisk endring i forholdet mellom 
omega-6 og omega-3 fettsyrer i vårt kosthold. Denne endringen har bidratt til en epidemi 
av mange nye livsstilsproblemer.

Den historiske forholdet mellom Omega-6 og Omega-3 
Gjennom 4-5 millioner år med evolusjon, har menneskets kost vært rikt på sjømat og 
andre kilder til Omega-3 langkjedete fettsyrer (EPA og DHA), og relativt lavt på inntak 
av planteoljer rik på Omega-6. 

Antropologisk forskning tyder på at våre jeger-samler forfedres inntak av 
Omega-6 og Omega-3 fettsyrer lå på omtrent 1: 1. Vi var den gang fri for 
moderne helseutfordringer som vi ser i dag. 

Ved begynnelsen av det industrielle skiftet (ca. 140 år siden), var det en 
markert endring i forholdet mellom Omega-6 og Omega-3-fettsyrer i 
gjennomsnittlig kost. 
Forbruket av Omega-6 fettsyrer økte på bekostning av Omega-3 fettsyrer. 
Denne endringen skyldes både økt bruk av vegetabilsk olje og økt bruk av 
korn og kraftfor til husdyr (som igjen endret fettsyreprofilen til det meste 
kjøtt og fisk som vi spiser).



Golden Oil
Som produsent av Golden Oil har vi lagt vekt på høyest mulig kvalitet og 
lavest mulig harskningsgrad (Totox). Derfor har vi vært nøye på at oljen, fra 
produktsjon til salg, har blitt oppbevart kjølig. Alle forhandlere er lisensiert 
gjennom oss for å ha kunnskap om produkt, innhold og oppbevaring. 
    
Med ønske om god helse fra oss i 

Les mer om Golden Oil på www.goldenoil.no
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