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MorEPA move
De weg naar soepele gewrichten* 
met kurkuma, koper en vitamine C.
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MorEPA move
De weg naar soepele gewrichten*
met kurkuma, koper en vitamine C.

*Kurkuma helpt de gewrichten soepel houden en draagt bij tot sterke botten.  
Vitamine C speelt een rol in de normale collageenvorming voor de normale 
werking van kraakbeen en botten. Koper draagt bij aan het behoud van 
normale bindweefsels, waaronder botten, kraakbeen en pezen.
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Doelgroep 
Volwassenen  
Sporters 

Toepassingen
• Soepel bewegen
• Ondersteuning gewrichten (kurkuma)
• Pezen (koper)
• Kraakbeen (vitamine C, koper)
• Botten (kurkuma, vitamine C, koper) 

Aanbevolen gebruik
Onderhoudsdosis: 2 softgels per dag  
bij de maaltijd.

Acute dosis: 2x2 softgels per dag bij  
de maaltijd, deze dosering gedurende  
minstens 2 weken aanhouden.
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• Sterk geconcentreerde visolie van farmaceutische kwaliteit.
• Visolie verkregen via gepatenteerde superkritische CO2-extractie.
• Versheid van de visolie wordt bewaard door toevoeging van Miradoxan  

(mix van rozemarijn- en tocoferolrijk extract). 
• Optimale opneembaarheid dankzij de restructured-triglyceridenvorm  

van de omega 3-vetzuren (rTG).

Inhoud per 1 softgel (van visgelatine met sinaasappelsmaak) 

Gezuiverde diepzeevisolie    700 mg 
Waarvan totaal omega 3 (r-triglyceriden)   640 mg 
EPA (eicosapentaeenzuur)    444 mg 
DHA (docosahexaeenzuur)    136 mg

De hoogst mogelijke kwaliteit
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• Natuurlijk complex van curcuminoïden: 75% curcumine,  
15% demethoxycurcumine en 10% bisdemethoxycurcumine.

• Optimale opneembaarheid dankzij koppeling van de curcuminoïden  
aan sojalecithine (non-GMO) = fytosoom.

• 29 maal beter opneembaar dan standaard curcuminoïden  
die niet gekoppeld zijn.

• Originele Meriva® van een beproefde kwaliteit.

Curcuminefytosoom (Meriva®, Curcuma longa)  250 mg

Vitamine C (L-ascorbinezuur)    60 mg (75% RI*) 
Koper (goed opneembaar kopergluconaat)   0,5 mg (50% RI*) 
 
*RI: Referentie-inname



  
 

T: +32 (0)3 458 79 54
www.minami.be
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Je aangeboden door:

Wil je meer informatie over MorEPA Move of onze andere producten?
Vraag advies aan uw apotheker of surf naar onze website www.minami.be


