
#1 : De ideale bereiding 
Stomen is het beste voor zowel vis als groenten. Hierbij wordt het 
maximum aan voedingsstoffen bewaard. 

#2 : Gekookte of rauwe vis? 
Vis gebakken op lage temperaturen bevat dezelfde voedingsstoffen 
als rauwe vis. Kies dus voor stomen, bereiden in papillot of 
bain-marie om een maximum van Omega 3 uit je voeding te halen!

#3 : Omega 3 versus Omega 6 
Omega 6 is aanwezig in bereide maaltijden, koffiekoeken, pizza’s, 
quiche’s enz. Bij veelvuldig verbruik, blokeert hij de opname van 
Omega 3. Meer Omega 3 verbruiken, zonder daling van de  
Omega 6 heeft dus bijgevolg geen enkele zin.  

#4 : Bakken van vis met of zonder verzadigde vetten?  
Het is aangewezen om de vis zonder vetstof te bakken, aangezien 
deze de Omega 3 zal opnemen. Indien nodig, kan je dit wel  
toevoegen op moment van opdienen. 

#5 : Verse vis, diepgevroren of in blik?   
Diepgevroren vis bevat evenveel Omega 3 als verse vis. Vooral de 
vette vis in blik bevat veel Omega 3 (tonijn, sardines, makreel).  
Kies je voor ingeblikte vis, opteer dan voor de natuurlijke variant in 
plaats van deze op basis van olie.  

#6 : Gerookte vis? Gepaneerde vis?
Gerookte vis, boordevol Omega 3, bevat ook enorm veel zout. Het 
is dus aangeraden om deze met mate te vebruiken. Gepaneerde vis 
bevat daarentegen veel Omega 6, dus deze laat je beter aan de  
kant.  

#7 : Bereiden van vlees  
Om zoveel mogelijk voedingsstoffen te bewaren uit vlees, is het 
aangeraden om te kiezen voor grillen of bakken “à la plancha”. 

#8 : Fruit & groenten bewaren
Bewaar groeten en fruit ongesneden, zodra ze zijn versneden  
verliezen ze hun vitamines in slechts enkele uren. 

#9 : Snijden van fruit & groeten 
Het best is om groenten en fruit in zo groot mogelijke stukken te 
versnijden. Hoe kleiner, hoe meer vitamines er verloren gaan. 

#10 : Koken van groenten 
ALs je kiest om groenten te koken, kan je deze het beste 
toevoegen aan kokend water om slechts een minimum aan  
vitamines te verliezen. 
Weetje: giet het kookvocht niet weg! Deze bevat alle vitamines & 
mineralen die zijn verloren gegaan tijdens het koken, bovendien is 
het zeer goed te gebruiken als basis voor soepen, sauzen of als 
kookwater voor pasta.

Sommige voedingsstoffen zijn 
essentieel voor de 

gezondheid van uw ogen: ontdek hier 
waarin u ze kan terugvinden!

Verwen & 
koester je ogen

met de
juiste 

voeding!

Visolie (Omega 3) | Bernagieolie
• Essentiële Omega 3 vetzuren (DHA en EPA) 
• Gamma Linoleenzuur (GLA) afkomstig van  

bernagieolie

Carotenoïden
• Luteïne et Zeaxanthine
• Natuurlijke Astaxanthine

Vitaminen et sporenelementen antioxidanten
• Micro-ingekapseld zink
• Essentiële vetzuren
• Essentiële vitamine & sporenelementen 

Antioxydanten uit blauwe & zwarte bessen

• Sardinen 
• Makreel 
• Voeding stomen
• Fruit
• Groenten 
• Weekdieren

• Nuggets 
• Pizza
• Bereide maaltijden
• Hamburgers 
• Gefrituurde 

bereidingen 

ONZE INGREDIENTEN

De voedingssuplementen van LAGAD VISION worden 
gemaakt in Bretagne, Frankrijk, volgens de meest 
strikte farmaceutische richtlijnen.

TOPKEUZE VERMIJDEN

V.U.: Van Hopplynus Ophtalm, Rijksweg 10, 2880 Bornem



LAGAD Retina

Bevordert de bescherming 
van het netvlies

Uw retina beschermen tegen oxidatieve stress 
en blauw licht? 

Prikkende ogen?
Wrijft u steeds in uw ogen?

Is uw nachtzicht veranderd?  
Wordt u regelmatig verblind? 

Bevordert de herstelling 
na verblinding 

Lagad Retina® is samengesteld uit antioxidanten,
vitamines, mineralen en essentiële vetzuren die bijdragen tot 
een actieve bescherming van de retina tegen de effecten van 
blauw licht, ouderdom en gebrek aan voedingsstoffen.

De voedingsstoffen van Lagad Retina® vestigen zich vooral in 
de macula, de centrale zone van het netvlies, waar het beeld 
waarnaar men kijk wordt gevormd. 

Lagad Performa® bestaat uit antioxydanten, essentiële 
estanddelen uit bosbessen en zwarte bessen, vitamines, 
mineralen en essentiële vetzuren om het nachtzicht te
verbeteren en te herstellen na verblinding. 

De formule van Lagad Performa® is ontwikkeld op basis van 
studies van oogartsen en voedingsspecialisten in het 
onderzoek naar vermoeidheid en performantie van de ogen.

***AREDS  II (Age-Related-Eye-Disease–Study) van de Amerikaanse Food & Drug Admin-
istration. Studie van de ogen gelinkt aan de leeftijd, voedingsstoffen en antioxydanten 
die bijdragen om maculaire degeneratie (LMD) tegen te gaan en het zicht te bewaren. 
**ADH : Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

**ADH : Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Behandeling van 2 tot 3 maanden aangewezen, die kan verdergezet worden met een 
tussenpauze van een maand.

Capsule op basis van visgelatine / geurloos Capsule op basis van visgelatine / geurloos 

Een referentieformule gebaseerd op klinische 
AREDS II*** studies

Doos voor een maand | één per dag

Doos voor één maand | een per dag

Luteïne 6 mg

Zeaxanthin 2 mg

Astaxanthine 2 mg

Vitamine C 40 mg 50% ADH**

Vitamine E 12 mg 100% ADH**

Micro in-
gekapseld zink

10 mg 100% ADH**

Omega 3 300 mg
waarvan DHA 120 mg
EPA 17 mg

Anthocyanines uit 
blauwe bosbessen

7,5 mg

Anthocyanines uit 
cassis

2 mg

Luteïne 2 mg

Vitamine A 400 µg 50% ADH**

Vitamine E 6 mg 50% ADH**

Vitamine B12 0,5 µg 20% ADH**

Vitamine B2 0,7 mg 50% ADH**

Micro in-
gekapseld zink

10 mg 100% ADH**

Omega 3 211 mg
waarvan DHA 43 mg
EPA 64 mg

Bescherm uzelf tegen het 
gevoel van droge ogen

Lagad Lacrima® is samengesteld uit antioxydanten, vitamines, 
mineralen en vetzuren om de voedingswaarde van de cornea 
te verbeteren en de kwaliteit en kwantiteit van het traan-
vocht te herstellen. Onze ogen zijn meer en meer onderhevig 
aan agressieve invloeden van buitenaf zoals vervuiling, blauw 
licht schermen, airco en verwarming, die aan de basis liggen 
van het gevoel van droge ogen. 

De formule van Lagad Lacrima® is ontwikkeld op basis van 
wetenschappelijk onderzoek van zowel oogartsen als 
voedingsspecialisten. 

**ADH : Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Behandeling van 2 tot 3 maanden aangewezen, die kan verdergezet worden met een 
tussenpauze van een maand.

Capsule op basis van visgelatine / geurloos 

Doos voor één maand | twee per dag

Essentiële 
vetzuren

100 mg

Borage olie 236 mg

waarvan GLA 40 mg

Vitamine C 60 mg 75% ADH**

Vitamine E 12 mg 100% ADH**

Micro ingekapseld 
zink

10 mg 100% ADH**

Omega 3 422 mg
waarvan DHA 86 mg
EPA 128 mg


