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Innovatieve
nutricijnen 
met de hoogst mogelijke kwaliteit, 
zuiverheid en opneembaarheid!

Focused on Science, Driven by Nature



Missie
Het is onze bedoeling als bedrijf iets goed te doen in de 
wereld en een positieve kracht te zijn. 
Wij ijveren voor een goede gezondheid van iedereen, 
daarom verdienen onze klanten de beste kwaliteit van 
natuurlijke supplementen. Nutrisan is constant op zoek naar 
het allerbeste wat er wereldwijd te vinden is en doet geen 
enkele toegeving op kwaliteit en zuiverheid. 
Ethisch zakendoen staat bij ons centraal! 

Biobeschikbaarheid
De biologische beschikbaarheid is de sleutel tot efficiëntie! 
De biobeschikbaarheid van voedingssupplementen is een 
vaak vergeten factor bij de samenstelling van een product. 
Hoewel, niet bij Nutrisan. Wij kiezen voor ingrediënten met 
een zo hoog mogelijke opneembaarheid waardoor hun 
werkzaamheid in het lichaam geoptimaliseerd wordt. Door 
te kiezen voor de actieve vorm van micronutriënten zijn onze 
producten meestal duurder dan de synthetische preparaten, 
maar geven ze wel betere resultaten. Deze nutriënten 
worden zeer goed opgenomen en belasten daardoor veel 
minder ons lichaam.                                                                                                                                        

Nutrisan



Kwaliteit & Zuiverheid
Nutrisan brengt al jarenlang innovatieve supplementen 
op de markt die wereldwijd tot de absolute top behoren. 
Er worden enkel grondstoffen van de allerhoogste kwa-
liteit en zuiverheid gebruikt met een wetenschappelijke 
achtergrond! 
Nutrisan is voortdurend op zoek naar innovaties, waarbij 
steeds het beste van de wetenschap gecombineerd 
wordt met het beste uit de natuur. Onze slogan luidt niet 
voor niets ‘Focused on Science, driven by Nature’.

R & D
Nutrisan is een pionier in de wetenschappelijke 
ontwikkeling van supplementen. We zijn voortdurend 
op zoek naar nieuwe, innovatieve ingrediënten en kijken 
naar de beste manier om ze beschikbaar te stellen voor 
de consument. Alle Nutrisan formules zijn gebaseerd 
op de laatste nutritionele inzichten & onderzoeken 
en ondersteund door logische wetenschappelijke 
argumenten. De meeste Nutrisan producten zijn hoger 
geconcentreerd dan wat je gemiddeld tegenkomt op 
de markt. De reden hiervoor is dat de actieve ingredi-
enten in onze producten relevante hoeveelheden zijn.                                                                                                                                            

Standaardisatie als 
kwaliteitsnorm
Bij het maken van aftreksels en hun verdere bewerking 
kan men de standaardisatietechniek toepassen. Een plant 
kan van jaar tot jaar en van groeiperiode tot groeiperiode 
een verschillend gehalte aan actieve stoffen bevatten. 
Dit is logisch, want omgevingsfactoren zoals het aantal 
uren zon, de aanwezigheid van natuurlijke belagers, de 
nachttemperatuur enzovoort bepalen hoeveel actieve 
stoffen een plant bevat. 

Bij standaardisatie let men erop dat elk lotnummer van 
het supplement altijd evenveel actieve stoffen bevat. 
De planten uit de hoogwaardige supplementen van 
Nutrisan bevatten de juiste standaardisaties, nodig voor 
de hoogst mogelijke fysiologische efficiëntie van een 
voedingssupplement!



Productie
Alle producten van Nutrisan worden onder professionele supervisie onderworpen aan een zeer streng 
productieproces en strenge kwaliteitscontroles (elk product beschikt over een zuiverheidsattest). Alle 
producten worden geproduceerd volgens de strikte standaarden ISO 22000 of GMP (Good Manufac-
turing Practice). Dankzij ingenieuze productieprocessen worden producten gecreëerd met de hoogst 
mogelijke opneembaarheid en een optimale ondersteuning van uw gezondheid. 

Nutrisan is ISO 22000 gecertificeerd door SGS
Door de ISO 22000 norm garandeert Nutrisan veilige en kwalitatieve producten 
aan zijn klanten om zo de vertrouwensrelatie met hen te versterken. Alle bedrijfs-
processen (aankoop & stockage van grondstoffen, productie, bekwaamheid van het 
personeel, enz.) maken deel uit van een systeem dat regelmatig wordt gecontro-
leerd voor een continue optimalisatie. De ISO 22000 norm biedt Nutrisan tevens 
extra mogelijkheden om zich verder op de internationale markt te positioneren.

SGS, met hoofdkantoor in Genève (Zwitserland), is wat betreft omzet de wereldwijde nummer één 
op het gebied van inspectie, verificatie, tests en certificering. SGS heeft een wereldwijd netwerk met 
aanwezigheid in meer dan 120 landen, bestaande uit meer dan 1.500 vestigingen en laboratoria.

De norm ISO 22000 integreert het HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) systeem en de traceer-
baarheid. De ISO 22000 norm verzekert bijgevolg de veiligheid van alle activiteiten van Nutrisan, vanaf 
de ontwikkeling tot de verkoop van nutricijnen (voedingssupplementen).

ISO 22000
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Aminozuren, 
vitaminen 
en mineralen

Hoogkwalitatieve vitaminen 
en mineralen in hun best 
opneembare vorm.
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Kelp

INHOUD   
 250 tabletten

DOSERING   
 1 tablet per dag, liefst bij de maaltijd.
 Eventuele bijwerkingen: voor zover bekend veroorzaakt dit middel in de aangegeven dosering 

geen bijwerkingen. Niet geschikt voor personen met hyperthyroïdie.

INGREDIËNTEN 
 1 tablet bevat: kelp (zeewier) 45 mg. Iedere tablet bevat minimum 225 mcg jodium (50% ADH)

CNK: 2942-340         NUT: PL 912/27

Jodium draagt bij tot een normale cognitieve func-
tie, een normaal energieleverend metabolisme, de 
normale werking van het zenuwstelsel, een normale 
productie van schildklierhormonen en een normale 
werking van de schildklier. Een aanzienlijk deel van de 
Europese bevolking consumeert onvoldoende jodium.

Kelp is een zeewiersoort die van nature zeer rijk is aan 
jodium. Het product Kelp bevat maar liefst 0,225 mg 
jodium per tablet. In België zit er niet veel jodium in 
de voeding. Vegetariërs en mensen die weinig brood 
of vis eten, hebben kans om te weinig jodium binnen 
te krijgen.

Wat zijn de specifieke kenmerken van het product ‘Kelp’?
• Bron van  “whole food” jodium
• Gestandaardiseerde hoeveelheid jodium (geen risico op overdosering)
• 100% vegetarisch
• Extra jodium ter aanvulling op de voeding
• Perfecte prijs/kwaliteit verhouding
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Wat zijn de specifieke kenmerken van het product ‘Kelp’?
• Bron van  “whole food” jodium
• Gestandaardiseerde hoeveelheid jodium (geen risico op overdosering)
• 100% vegetarisch
• Extra jodium ter aanvulling op de voeding
• Perfecte prijs/kwaliteit verhouding

L-Carnitine

INHOUD    60 vegetarische capsules

DOSERING 
 Dagelijks 1 capsule tenminste een half uur voor de maaltijd innemen. 
 De capsules niet innemen met eiwithoudende levensmiddelen. Gelijktijdige aanwezigheid 

van andere aminozuren benadeelt de absorptie van L-carnitine. Omdat het de nachtrust 
kan verstoren, is het niet raadzaam L-Carnitine ‘s avonds in te nemen. 

 Bij slikproblemen mag de capsule geopend worden.

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: L-carnitine 500 mg

CNK: 3046-851         NUT: AS 912/75

Carnitine is een belangrijke stof die o.a. instaat voor het transport 
van vetzuren in het lichaam en is  fysiologisch werkzaam in alle cellen 
van het lichaam. L-Carnitine  is volledig natuurlijk en is de enige 
vorm (L-vorm) met een biologische activiteit. Het product is door zijn 
zuiverheid uitstekend opneembaar en snel werkzaam. Carnitine komt 
voornamelijk voor in vlees en vis. L-Carnitine is vooral interessant voor 
vegetariërs en sporters. 

Waarom kiezen voor L-Carnitine?
• Hoog gedoseerd ➝ 500 mg pure L-carnitine per capsule
• Uitsluitend de natuurlijke, linksdraaiende vorm (L-vorm)
• Allerhoogste kwaliteit en zuiverhuid
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Nutri-Essentials
Het complete hoogkwalitatieve vitaminen- en mineralencomplex 
voor het behoud van uw gezondheid!

Met Nutri-Essentials beschikt u over een adequate hoeveelheid aan 
essentiële voedingsstoffen om tekorten in de voeding aan te vullen.

Waarom kiezen kwaliteitsbewuste mensen voor 
Nutri-Essentials?
•  Bevat een rijke mix aan antioxidanten (zink, mangaan, koper, 

selenium en de vitaminen B2 / C / E)
•  Bevat voornamelijk natuurlijke grondstoffen

INGREDIËNTEN 
 1 tablet bevat: vitamine C (Ca/Mg ascorbaat) 60 mg (75% ADH), 

calcium (calcium glycinaat) 60 mg (7,5% ADH), magnesium 
(magnesium glycinaat) 30 mg (8% ADH), cholinebitartraat 28 
mg, vitamine B3 (nicotinamide) 22,5 mg (140,5% ADH), citrus 
bioflavonoïden 20 mg, inositol 20 mg, vitamine E ((d-alfa-toco-
ferylacetaat |100% natuurlijke vorm) 15 mg (150% ADH), PABA 
15 mg, betaïne HCL 10 mg, vitamine B5 (calcium panthotenaat) 
9 mg (150% ADH), rutine 7,5 mg, zink (zinkmonomethionine) 5 
mg (50% ADH), vitamine B6 (pyridoxine HCL) 3 mg (214% ADH), 
hesperidine 2,5 mg, vitamine B2 (riboflavine) 2,4 mg (171% 
ADH), vitamine B1 (thiamine mononitraat) 2,1 mg (190% ADH), 
bètacaroteen (mix van carotenoïden - Betatene) 1,65 mg, ijzer 
1,25 mg (8,9% ADH), koper (koperglycinaat) 0,15 mg (15% 
ADH), mangaan (mangaanglycinaat) 0,9 mg (45% ADH), vitami-
ne B9 (foliumzuur) 200 mcg (100% ADH), biotine 75 mcg (150% 
ADH), chroom (picolinaat) 75 mcg (187,5% ADH), vitamine A (re-
tinyl acetaat) 60,06 mcg (8,25% ADH), jodium (kaliumjodide) 50 
mcg (33,33% ADH), molybdeen (sodium molybdaat) 37,5 mcg 
(75% ADH), selenium (selenomethionine) 25 mcg (45,45% ADH), 
vitamine D3 (cholecalciferol) 3,10 mcg (62% ADH), vitamine B12 
(methylcobalamine) 1,5 mcg (60% ADH)

CNK: 2681-773         NUT: AS 912/39

INHOUD   
 60 tabletten

DOSERING   
 2x1 tablet per dag,
 liefst bij het ontbijt en 

het middagmaal
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NutriMagnesium
Magnesium is betrokken bij de celdeling, een normale 
eiwit synthese, de energiestofwisseling en de normale 
werking van het zenuwstelsel en spieren. Magnesium 
draagt bij tot de elektrolytenbalans en de instandhouding 
van normale botten en tanden, het normaal psychologisch 
functioneren en een vermindering van vermoeidheid en 
moeheid. De biologische beschikbaarheid van organische 
magnesium vormen (zoals in NutriMagnesium) is beter dan die 
van anorganische (bijv. magnesiumoxide). De glycerofosfaat-
vorm is vetoplosbaar en de bisglycinaatvorm kan deels intact 
worden opgenomen (zonder inwerking van verteringsenzy-
men).

Wat is zo bijzonder aan dit magnesiumpreparaat van de 
‘synergy’ lijn?
•  Goed opneembare organische vormen van magnesium
•  100% biologisch geteelde alfalfascheuten en brand-

netel leveren synergetische cofactoren, enzymen en  
andere fytonutriënten

•  Alfalfascheuten en brandnetel zijn “vers” gevriesdroogd, 
voor het behoud van de enzymactiviteit

•  Het poeder van de alfalfascheuten en de brandnetel is 
grondig microbiologisch getest

•  FruitOx Blend (fruitmix) levert extra synergie 

INHOUD  
 60 tabletten

DOSERING   
 3x1 tablet per dag, bij voorkeur bij de 

maaltijden. Eventuele bijwerkingen: 
voor zover bekend veroorzaakt dit 
middel in de aangegeven dosering 
geen bijwerkingen. 

INGREDIËNTEN
 1 tablet bevat: magnesium (citraat, ma-

laat, bisglycinaat en glycerofosfaat) 150 mg 
(40% ADH), alfalfa (Medicago sativa) (vers 
gevriesdroogd) blad 100 mg, brandnetel 
(Urtica dioica) (vers gevriesdroogd) blad 
50 mg, FruitOx blend - bessenmix (vers 
gevriesdroogd) (blauwe bosbes, zwarte 
bes, druif, granaatappel, zure kers, vlierbes, 
veenbes, framboos) 16 mg

CNK: 2994-341         NUT: PL 912/86

syner
gy
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NutriSelenium
Selenium draagt bij tot de bescherming van de 
cellen tegen oxidatieve stress, de instandhou-
ding van normaal haar en nagels, een normale 
spermatogenese en de normale werking van het 
immuunsysteem en de schildklier.

De biologische beschikbaarheid van organische 
seleniumvormen (zoals in NutriSelenium) is beter 
dan die van anorganische (bijv. selenaat, seleniet). 
De organische vormen worden beter vastgehouden 
in het lichaam dan de anorganische.

INHOUD
 90 vegetarische capsules

DOSERING
 1 capsule per dag, 
 bij voorkeur bij de maaltijd

CNK: 2994-317         NUT: PL 912/89

Wat is zo bijzonder aan dit seleniumpreparaat van de ‘synergy’ lijn?
• Goed opneembare wholefood-selenium van beproefde kwaliteit
• 100% biologisch geteelde broccoli- en quinoascheuten leveren 

synergetische cofactoren, enzymen en andere fytonutriënten
• Broccoli- en quinoascheuten zijn “vers” gevriesdroogd, voor het 

behoud van de enzymactiviteit
• Poeders van de scheuten van broccoli en quinoa zijn grondig micro-

biologisch getest
• FruitOx Blend (fruitmix) levert extra synergie

syner
gy

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: broccoli (Brassica 

oleracea var. Italica) (vers gevriesdroogd) 190 mg, 
quinoa (Chenopodium quinoa) (vers gevriesdroogd) 
scheuten 190 mg, FruitOx blend - bessenmix 
(vers gevriesdroogd), (blauwe bosbes, zwarte bes, 
druif, granaatappel, zure kers, vlierbes, veenbes, 
framboos) 16 mg, selenium (op basis van verrijkte 
gist / SelenoExcell) 100 mcg (181,8% ADH)
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NutriVit C
Vitamine C is een goede antioxidant die de cellen beschermt tegen oxidatieve 
stress. Maar vitamine C ondersteunt ook de energiestofwisseling, verhoogt de 
ijzeropname en draagt bij tot de collageenvorming voor een normale werking 
van bloedvaten, tanden en tandvlees, botten, kraakbeen en huid. Vitamine C 
draagt eveneens bij tot de vermindering van vermoeidheid, een normaal 
psychologisch functioneren en de normale werking van het zenuwstelsel en het 
immuunsysteem. Camu-camu en acerola zijn twee tropische vruchten met een 
zeer hoog vitamine C-gehalte. Dit maakt het mogelijk om een 100% natuurlijk pro-
duct met een voldoende hoge vitamine C-dosering aan te bieden. De biologische 
beschikbaarheid van natuurlijke vitamine C (zoals in NutriVit C) is beter dan die 
van geïsoleerde, synthetische vitamine C. Dit komt alvast deels doordat vitamine C 
in de voedingsmatrix omgeven is door bioflavonoïden.

Wat is zo bijzonder aan dit vitamine C 
preparaat van de ‘synergy’ lijn?
• 100% natuurlijke wholefood-vitamine C
• Waterextracten van acerola en camu-camu 

met hoge vitamine C-standaardisatie 
voor een natuurlijk product

• Bessenmix (rode, paarse, blauwe bessen) 
levert arsenaal van “complementaire” 
fytonutriënten

• 100% biologisch geteelde bessen zijn “vers” 
gevriesdroogd voor een maximaal behoud 
van fytonutriënten en enzymen

INHOUD
 90 vegetarische capsules

DOSERING
 2 capsules per dag.

CNK: 2994-325         NUT: PL 912/87

syner
gy

INGREDIËNTEN   
 1 vegetarische capsule bevat: acerola (Malpighia 

glabra) 220 mg,  gestandaardiseerd op 20% vitamine 
C (55% ADH); camu-camu (Myrciaria dubia) 185 mg,  
gestandaardiseerd op 20% vitamine C (46% ADH)  
➝ totaal aan vitamine C 81 mg (101% ADH), FruitOx 
blend (bessenmix nl blauwe bosbes, zwarte bes, druif, 
granaatappel, zure kers, vlierbes, veenbes, framboos - 
vers gevriesdroogd) 75 mg
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NutriVit D3 liquid
Vitamine D draagt bij tot de normale opname 
van calcium en het behoud van normale 
botten,  en helpt de goede werking van 
immuunsysteem en spieren behouden.

NutriVit D3 liquid bevat vitamine D3 
(cholecalciferol). Consumptie van vitamine 
D3 is voor het lichaam veel gunstiger dan de 
inname van vitamine D2 (ergocalciferol).

INHOUD   
 50 ml of 100 ml

DOSERING   
 Volwassenen: 5 druppels per 

dag tijdens de maaltijd.
 Kinderen tot en met 10 jaar: 

3 druppels per dag tijdens de 
maaltijd.

INGREDIËNTEN 
 1 druppel bevat: vitamine D3 

(cholecalciferol) 5,45 mcg (218 IU) 
(109% ADH) 

 Andere ingrediënten: MCT olie 
(=kokos)

CNK 50 ml: 2766-178 - 100 ml: 2766-160         NUT: PL 912/52

Door welke uitzonderlijke eigenschappen onderscheidt NutriVit D3 zich 
van de andere vitamine D3 preparaten?
• Vitamine D3 is afkomstig van een natuurlijke bron
• Vitamine D3 is opgelost in een zeer goed opneembare en vegetarische 

olie 
• Geen toevoeging van bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen
• Geen allergenen
• NutriVit D3 is getest op de stabiliteit ➝ na 1 jaar was het gehalte aan 

vitamine D3 nagenoeg hetzelfde
• Vitamine D3 in vloeibare vorm, geschikt voor zowel baby’s, kinderen en 

volwassenen 
• De vitamine D3-olie is gemakkelijk te doseren per druppel
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NutriZinc
Zink is betrokken bij de normale celdeling, DNA- en eiwitsynthese, 
het normaal zuur-basemetabolisme en de normale stofwisseling van 
koolhydraten, vetten en vitamine A. Zink draagt bij tot de instandhou-
ding van normale botten, normaal haar, normale nagels en een normale 
huid. Verder draagt zink bij tot een normale cognitieve functie, 
vruchtbaarheid, werking van het immuunsysteem en de instand-
houding van een normaal gezichtsvermogen en testosterongehalte 
in het bloed. De aanwezigheid van methionine en citraat (zoals in Nutri-
Zinc) verhoogt de biologische beschikbaarheid van zink. In de vorm 
van zinkmonomethionine wordt de opname van zink overigens niet 
belemmerd door de aanwezigheid van vezels of fytaten uit de voeding. 
NutriZinc bevat zink gebonden aan zuivere L-methionine. 

Wat is zo bijzonder aan dit zinkpreparaat 
van de ‘synergy’ lijn?
• Zink van een beproefde kwaliteit (OptiZinc)
• 100% biologisch geteelde quinoascheuten 

leveren synergetische cofactoren, enzymen en 
andere fytonutriënten

• Quinoascheuten zijn “vers” gevriesdroogd, voor 
het behoud van de enzymactiviteit

• Het poeder van de quinoascheuten is grondig 
microbiologisch getest

• FruitOx Blend (fruitmix) levert extra synergie

INHOUD   
 90 vegetarische capsules

DOSERING   
 1 capsule per dag, bij voorkeur 
 bij de maaltijd

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: quinoa 

(Chenopodium quinoa) (vers gevries-
droogd) scheuten 200 mg, FruitOx 
blend (bessenmix, vers gevriesdroogd) 
(blauwe bosbes, zwarte bes, druif, gra-
naatappel, zure kers, vlierbes, veenbes, 
framboos) 16 mg, zink (monomethi-
onine nl. OptiZinc en bisglycinaat) 15 
mg (150% ADH)

CNK: 2994-333         NUT: PL 912/88

syner
gy



Antioxidanten

Deze supplementen bevatten 100% 
natuurlijke antioxidanten die bijdragen 
tot de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve stress.
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NutriLipon
Vitamine C en vitamine E dragen bij 
tot de bescherming van cellen tegen 
oxidatieve stress.

Tevens draagt vitamine C bij tot de 
vermindering van vermoeidheid en 
tot een normale werking van het 
immuunsysteem.

Wat maakt NutriLipon zo verschillend van andere preparaten op basis van 
α- liponzuur?
• Bevat enkel de natuurlijke vorm van α-liponzuur, namelijk R-α-liponzuur. Syn-

thetisch α-liponzuur is een mengsel van R-α-liponzuur en S-α-liponzuur. De S-vorm 
hindert de opname van natuurlijk α-liponzuur en werkt natuurlijk α-liponzuur tegen.

• Bestaat enkel uit de stabiele vorm van natuurlijk α-liponzuur ➝ gepatenteerde 
zoutvorm van natuurlijk α-liponzuur, aangeduid als Bio-EnhancedTM Na-R-ALA®

• Deze stabiele en 100% natuurlijke vorm van liponzuur is hittestabiel en goed 
oplosbaar. Daarom wordt deze vorm van α-liponzuur veel beter opgenomen dan 
gewoon 100% natuurlijk α-liponzuur

• Extra synergie met 100% natuurlijke vitamine E en vitamine C

INHOUD
 60 vegetarische capsules

DOSERING   
 1 tot 2 capsules per dag, 
 bij voorkeur tussen 2 maaltijden. 
 Met een groot glas water innemen.

INGREDIËNTEN   
 1 vegetarische capsule bevat: 

R-α-liponzuur (100% natuurlijk en ge-
stabiliseerd met natrium|Na-R-ALA) 150 
mg, vitamine C (L-ascorbinezuur) 12 mg 
(15% ADH), vitamine E (D-alfa-tocofe-
rylacetaat/100% natuurlijke vorm) 4 mg 
(33% ADH)

CNK: 3074-903         NUT: PL 912/38
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NutriOxyd

Een uitzonderlijke mix van o.a. hoog-
kwalitatieve bosbessen, druivenpit-
extract, groene thee-extract, 
selenium, vitamine C, vitamine E en 
zink die bijdragen tot de bescherming 
van cellen tegen oxidatieve stress.

INHOUD   60 vegetarische capsules

DOSERING   1 tot 2 capsules per dag, liefst bij de maaltijd

INGREDIËNTEN   1 vegetarische capsule bevat: bosbes (Vaccinium myrtillus) 30 mg, gestandaardi-
seerd op 35 % proanthocyanidinen, 10 % resveratrol en 10 % anthocyanen; citrus bioflavonoïden 20 mg; 
co-enzym Q10 (100 % natuurlijk | Kaneka kwaliteit) 15 mg; druivenpitextract (Vitis vinifera) 20 mg, gestan-
daardiseerd op 95% polyfenolen; groene thee (Camellia sinensis) extract 50 mg, gestandaardiseerd op 20% 
polyfenolen; alfa-liponzuur (100% natuurlijk en gestabiliseerd met natrium) 30 mg; luteïne 2 mg; lycopeen 
1,5 mg; NAC (N-acetyl-cysteïne) 60 mg; resveratrol 15 mg; selenium (selenomethionine) 50 mcg (71,4% 
ADH); SOD (superoxide dismutase, Extramel, minimum 70 IU) 5 mg; vitamine A (als natuurlijk bèta-caro-
teen) 3 mg (64% ADH); vitamine C (Ca/Mg-ascorbaat) 90 mg (150% ADH); vitamine E (d-alfa-tocofery-
lacetaat /natuurlijke vorm) 15 mg (150% ADH); zink (zinkmonomethionine) 11,25 mg (75 % ADH)

CNK: 2554-822         NUT: PL 912/40

Met welke bijzondere eigenschappen onderscheidt NutriOxyd zich van de 
andere preparaten?
• SOD (superoxide dismutase), een essentieel enzym met gestandaardiseerde activiteit 

via een gepatenteerd productieproces, wordt door palmolie beschermd tegen 
 maagzuur 
• Hoog gestandaardiseerde extracten van groene thee, bosbessen, citrusvruchten en 

druivenpit
• 100% natuurlijke co-enzym Q10 van de allerhoogste kwaliteit (Kaneka)
• Bevat de gepatenteerde en meest stabiele vorm van alfa-liponzuur in zijn 100% 

natuurlijke vorm
• Synergie tussen tal van natuurlijke ingrediënten
• Zeer hoge ORAC-waarde (antioxidantcapaciteit)
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TeaVitaL
Groene thee draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

Aan welke uitzonderlijke eigenschappen herkent u een hoogkwalitatieve 
groene thee?
• Garantie op 710 mcg EGCG (epigallocatechinegallaat) per ml groene thee
• Verhitting (<70 °C) van de theebladeren kort na de pluk, om enzymatische 

oxidatie (afbraak) van de catechines (EGCG) te voorkomen
• Zuurstofvrij verpakt
• Intacte theebladeren (geen poeder) voor het behoud van de hoge antioxidantwaarde
• Elke nieuwe productie wordt geregeld onderworpen aan onafhankelijke 
 kwaliteitstesten in gecertificeerde laboratoria

Belangrijkste 
gezondheidseigenschappen 
Groene thee helpt uw natuurlijke 
weerstand versterken, is goed voor de 
darmwerking, ondersteunt uw circu-
latie, helpt uw cholesterol beheersen, 
helpt u afslanken terwijl u matig in-
tensief beweegt want EGCG belemmert 
de opname van vetten uit de voeding, 
zorgt voor meer vetverbranding en 
helpt om minder vet op te slaan.

INHOUD   125 gr

DOSERING
 Breng 4 gram TeaVitaL theeblade-

ren (1-2 koffielepels) in een grote 
theekop, voeg kokend water toe 
(ongeveer 4 dl) en dek af*. Laat 
20 minuten trekken. Drink warme 
thee (<60°C) binnen het uur op. 
Drink tot 3 maal 4 dl thee per dag.

INGREDIËNTEN   
 1 doos TeaVitaL bevat: gedroogde 

groene theebladeren (biologische 
teelt) 125 g gestandaardiseerd op ≥ 
10% totale catechines en ≥ 7,1% 
EGCG

* Gebruik bij voorkeur onze OX Tea Stee-
per, een theekop met deksel, speciaal 
vervaardigd om zuurstof buiten te 
sluiten. Vraag ernaar bij Nutrisan!

CNK: 2597-813



Botten, 
spier- en/of 
gewrichtsfunctie

Nutriënten en plantenextracten die 
zorgen voor het behoud van soepele 
gewrichten en/of voor de instandhouding 
van normale botten.
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BioCurcumin
Kurkuma (Curcuma longa) draagt bij tot het behoud van soepele 
gewrichten. Kurkuma ondersteunt bovendien de inwendige 
reiniging en verhoogt de weerstand van het organisme.

Wat zijn de bijzondere eigenschappen van 
BioCurcumin?
• Volledig curcuminoïdencomplex garandeert betere 

stabiliteit van curcumine
• Hoge standaardisatie op 95% curcuminoïden 
• Zeer hoge opneembaarheid van de actieve 

bestanddelen door een speciaal gepatenteerd 
productieproces

• Bevat een zeer zuiver en hoogkwalitatief curcuma 
longa-extract

• Beproefde kwaliteit

INHOUD   
 60 vegetarische capsules

DOSERING   
 1 à 2 capsules per dag, liefst bij de 

maaltijd.

 Eventuele bijwerkingen: voor zover 
bekend veroorzaakt dit middel geen 

 bijwerkingen in de aangegeven 
dosering. 

INGREDIËNTEN   
 1 vegetarische capsule bevat: kurkuma 

(Curcuma longa) 25:1 wortelextract 400 
mg (Bio-Curcumin/BCM-95) gestan-
daardiseerd op 95% curcuminoïden 
(volledig complex) 

 Bio-Curcumin en BCM-95 zijn handels-
merken van DolCas-Biotech, LLC.

CNK: 2697-654         NUT: PL 912/60
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Chondronorm
Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor de normale werking van het 
kraakbeen en de botten. Mangaan draagt bij tot de instandhouding van normale botten.

Waarom kiezen voor Chondronorm?
Chondronorm® is de ideale combinatie van glucosaminesulfaat met chondroïtinesulfaat, 
MSM, vitamine C en mangaan
Chondronorm® bevat: 
• chondroïtinesulfaat met een zeer laag moleculair gewicht voor een maximale 

opname
• glucosaminesulfaat, afkomstig uit het chitineskelet van schaaldieren
• glucosamine- en chondroïtinesulfaat van de hoogst mogelijke zuiverheid

INHOUD   
 90 of 180 tabletten

DOSERING   
 3 maal 1 tablet per dag, liefst bij de maaltijd

INGREDIËNTEN   
 1 tablet bevat: chondroïtinesulfaat 400 mg, glucosaminesulfaat (2KCl-vorm) 500 mg, 

mangaan (chelaat) 1,75 mg (50% ADH), MSM (methylsulfonylmethaan) 100 mg, 
vitamine C 60 mg (100% ADH)

CNK 90 tabs: 2385-698 - 180 tabs: 2385-680         NUT: AS 912/43
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CurcuPhyt
Kurkuma (Curcuma longa) als curcuminoïdenfytosoom draagt bij tot het 
behoud van soepele gewrichten. Het ondersteunt tevens de inwendige 
reiniging en verhoogt de weerstand van het organisme.              

Gepatenteerd fytosoomproces
Traditionele plantenextracten vormen een onschatbare bron van belang-
rijke, synergetische fytonutriënten. Helaas zijn veel van deze actieve be-
standdelen moeilijk opneembaar in ons lichaam. De meest revolutionaire 
manier om maximaal van een lagere - maar goed verdraagbare dosis aan 
actieve stoffen - te genieten, is het gebruik van fytosomen. De productie 
van fytosomen is onderworpen aan een gepatenteerde methode waarbij 
afzonderlijke bestanddelen uit een plantenextract gekoppeld worden aan 
fosfatidylcholine uit soja (ook sojalecithine genoemd).

Wat is zo uitzonderlijk aan CurcuPhyt?
• Zéér stabiel curcuminepreparaat dat in een lage 

dosering fysiologisch werkzaam is, en je met een 
gerust gevoel kunt gebruiken

• Optimale biologische beschikbaarheid van 
curcumine door koppeling aan fosfatidylcholine 
uit soja via het gepatenteerde fytosoomproces

• Bevat een natuurlijk curcuminoïdencomplex: 
75% curcumine, 15% demethoxycurcumine en 
10% bisdemethoxycurcumine

• Het curcuminoïdenfytosoom is 29 maal beter 
opneembaar dan een niet gebonden complex

• Beproefde kwaliteit

INHOUD
 60 of 120 vegetarische capsules

DOSERING
 2 x 1 vegetarische capsule per dag

INGREDIËNTEN   
 1 vegetarische capsule bevat: kurkuma 

(Curcuma longa) fytosoom 500 mg. Dit 
fytosoom bevat: curcuminoïden 100 
mg, fosfatidylcholine 200 mg.

 Dit product kan sporen van soja-eiwit-
ten bevatten.

CNK 60 caps: 2792-737 - 120 caps: 3038-353         NUT: PL/AS 912/65
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MultiCal Complex
Calcium, magnesium en vitamine D dragen bij tot een normale spierfunctie en de 
instandhouding van normale botten.

Waarom maakt u met MultiCal Complex een verstandige keuze?
• Bestaat uit Algae-Cal, een extract uit algen dat zeer rijk is aan calcium (Ca), 
 magnesium (Mg) en meer dan 70 spoorelementen
• Bevat calcium dat zéér goed opneembaar is en dat het lichaam herkent als voeding 

(‘whole food’)
• Bevat 100% plantaardige calcium uit algen die biologisch gekweekt worden 
• Unieke samenstelling door het speciaal ontwikkelde productieproces
• Beproefde kwaliteit
• Extra synergie met de speciaal toegevoegde nutriënten magnesium, vitamine K2, C & D3 

Belangrijkste 
gezondheidseigenschappen
Calcium, magnesium, vitamine 
D en vitamine K dragen bij tot de 
instandhouding van normale botten. 
Calcium, magnesium en vitamine D 
dragen bij tot een normale werking 
van de spieren. Vitamine D draagt bij 
tot de normale opname van calcium 
en fosfor. Vitamine C draagt bij tot 
de normale collageenvorming voor 
de normale werking van botten, 
kraakbeen en tanden.

INHOUD   120 vegetarische capsules

DOSERING   2 x 2 vegetarische capsules per dag bij de maaltijd

INGREDIËNTEN   1 vegetarische capsule bevat: algenpreparaat (AlgaeCal) 450 mg bevat 
o.a. 135 mg calcium (16,87% ADH), 13,5 mg magnesium (3,6% ADH) en 78,2 mcg mangaan 
(3,91% ADH). Extra toegevoegd: magnesium (magnesiumcitraat) 37,50 mg (10% ADH), 
vitamine C 15 mg (18,70% ADH), vitamine K2 (MenaQ7, MK7) 11,25 mcg (15% ADH), vitamine 
D3 (cholecalciferol) 1,87 mcg (37,40% ADH)

CNK: 2792-745         NUT: PL 912/69
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NutriMK7
Vitamine K en vitamine D dragen bij tot de 
instandhouding van normale botten.

Vitamine D draagt bij tot normale bloedwaarden 
van calcium en tot de normale opname van calcium 
en fosfor; vitamine K draagt bij tot een normale 
bloedstolling; vitamine D en K dragen samen bij tot 
het behoud van een normaal beenderstelsel.

Waarom maakt u met NutriMK7 een verstandige keuze in 
uw vitamine K2 supplement?
• 100% natuurlijke vorm van vitamine K2, geëxtraheerd uit 

natto (gefermenteerde soja)
• Bevat een hoge dosis nl 90 mcg MK7 (menaquinone 7 of vit. 

K2) per capsule
• MK7 blijft langer in het lichaam actief dan vitamine K1
• Bevat een stabiele, gepatenteerde vorm van MK7
• Beproefde kwaliteit
• Extra synergie met vitamine D3, dat zorgt voor een goede 

opname van calcium 

INHOUD   
 60 of 120 softgels

DOSERING   
 1 softgel per dag, bij voorkeur na de 

hoofdmaaltijd.

 Gebruik NutriMK7 enkel onder medi-
sche begeleiding als u bloedverdun-
nende medicijnen gebruikt.

INGREDIËNTEN   
 1 softgel bevat: gezuiverde visolie 500 

mg (geconcentreerd op 90 mg EPA en 
60 mg DHA), menaquinone 7 (MK7 
of vitamine K2) 90 mcg (120% ADH), 
vitamine D 5 mcg (100% ADH). 

 Kan sporen van soja-eiwitten 
 bevatten.

CNK 60 soft: 2867-182 - 120 soft: 3038-338         NUT: AS 912/76





Cognitieve functie

Plantenextracten uit producten van 
deze categorie verbeteren het geheugen, 
zorgen voor een geestelijk evenwicht 
en houden u alert!
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Cogniril
Kleinbladige bacopa en Ginkgo biloba zijn goed voor het geheugen en 
concentratievermogen.

Wat zijn de uitzonderlijke kwaliteitskenmerken van Cogniril?
• Bevat acetyl-L-Carnitine, de goed opneembare vorm van L-Carnitine 
• Bevat een zéér goed opneembaar druivenpitextract dankzij het fytosoomproces
• Hoge standaardisatie (50% bacosiden) van de kleinbladige bacopa, een krachtige 

plant uit de Ayurveda 
• Unieke koppeling van fosfatidylserine aan ginkgo biloba voor een betere opname 

van het ginkgo-extract 
• Beproefde kwaliteit van ginkgo biloba/fosfatidylserine en druivenpitfytosoom
• De synergie tussen deze hoogwaardige nutriënten maakt van dit product iets uniek

INHOUD   
 60 of 120 vegetarische capsules

DOSERING   
 2 x 1 vegetarische capsule per dag

CNK 60 caps: 2978-153 - 120 caps: 3038-346         NUT: AS 912/64

AWARD

BEST
PRODUCT

2011
COGNIRIL

NUTRI- & PHYTOTHERAPY

INGREDIËNTEN   
 1 vegetarische capsule bevat: ace-

tyl-L-carnitine 265 mg; astaxanthine 
(uit algen) 1,66 mg; fosfatidylserine 32 
mg; druivenpitfytosoom (Vitis vinifera) 
40 mg; kleinbladige bacopa (Bacopa 
monnieri) 130 mg, gestandaardiseerd 
op 50% bacosiden; ginkgo biloba 
fytosoom (Ginkgo biloba/fosfatidylseri-
ne complex) 130 mg
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GinkgoPhyt
Ginkgo biloba als ginkgofytosoom is goed voor het geheugen en ondersteunt een gezonde bloedcirculatie.

Waarom kiezen zo veel mensen voor dit speciaal ontwikkeld ginko biloba preparaat?
• Het ginkgo biloba extract is gekoppeld aan fosfatidylcholine via het gepatenteerde fytosoomproces 
 voor een betere opname
• Hoge standaardisatie van ginkgo biloba op de actieve stoffen ginkgoflavonglycosiden, 
 terpeenlactonen en bilobaliden resulteert in een uiterst betrouwbare kwaliteit
• Onderzoek heeft uitgewezen dat de opneembaarheid van het 
 fytosoomextract 7 tot 8 maal hoger ligt dan van een 
 kruidenextract in vrije vorm.

INHOUD   
 60 vegetarische capsules

DOSERING   
 1 à 2 capsules per dag

INGREDIËNTEN   
 1 vegetarische capsule bevat: Japanse notenboom fytosoom (Ginkgo biloba) 80 mg,  bladextract 

gestandaardiseerd op 24% ginkgoflavonglycosiden, 6% terpeenlactonen en 2% bilobaliden, 
gebonden aan fosfatidylcholine uit soja (Glycine Max), onder patent. Iedere capsule bevat 53,3 
mg fosfatidylcholine en 26,7 mg Japanse notenboom (Ginkgo biloba) extract

CNK: 2408-078         NUT: PL 912/19



Essentiële vetzuren

Omega-3 vetzuren die bij volwassenen de 
goede werking van het hart helpen behouden, 
en hun gezichtsvermogen en hersenfunctie 
gezond helpen houden. Teunisbloemolie als 
bron van omega-6, duindoornolie als bron van 
omega-7.
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Cod Liver Oil
Cod Liver Oil bevat een hoog gehalte aan vitamine A & D en de essentiële omega 
3 vetzuren EPA & DHA. Vitamine A draagt bij tot het normale ijzermetabolisme 
en de normale functie van het immuunsysteem. Bovendien helpt vitamine A de 
slijmvliezen, de huid en het gezichtsvermogen mee in goede conditie houden. 
Vitamine D draagt eveneens bij tot een normale werking van het immuunsysteem 
en het behoud van normale botten, tanden en spierfunctie. Beide omega-3 
vetzuren, DHA & EPA, dragen bij tot de normale hartfunctie op voorwaarde dat 
dagelijks minstens 250 mg EPA+DHA wordt geconsumeerd. In een dagportie van 
250 mg DHA helpt dit omega-3 vetzuur de hersenfunctie en het gezichtsvermo-
gen gezond houden. Aan beide vereisten, ter ondersteuning van de gezondheid 
van volwassenen, is met 3 ml Cod Liver Oil per dag ruimschoots voldaan.

Waarom kiezen voor deze 
kabeljauwleverolie (Cod liver oil)?
• Niet ontgeurde of gebleekte 

kabeljauwleverolie met behoud van 
de natuurlijke vitaminen A en D

• Bevat een zéér hoog gehalte EPA en 
DHA (omega 3 vetzuren)

• Bevat geen synthetische ingrediënten
• Aangename citroen-muntsmaak 

afkomstig van natuurlijke extracten
• Kabeljauwleverolie van de hoogst 

mogelijke zuiverheid

INHOUD   235 ml olie

DOSERING   Kinderen (<12 jaar): 1 ml/dag - Volwassenen: 3 ml/dag. Na opening koel bewaren! 
Eventuele bijwerkingen: voor zover bekend veroorzaakt dit middel in de aangegeven dosering geen bijwerkingen. 
Bij gelijktijdig gebruik van bloedverdunners en Cod Liver Oil in hogere dosering (> 6 ml/d) is monitoring van het 
bloedingsrisico aangeraden. Omwille van het vitamine A-gehalte mag dit middel niet gebruikt worden tijdens de 
zwangerschap of borstvoedingsperiode. Kies dan voor een alternatieve omega-3-bron zoals OmegaSan 3.

INGREDIËNTEN   3 ml IJslandse kabeljauwleverolie bevat: calorieën 24,3; calorieën van vet 24,3; totale 
vetten 2,7 g, verzadigde vetten 0,6 g, poly-onverzadigde vetten 0,9 g, totale omega-3 vetzuren 577,2 mg, DHA 
(docosahexaeenzuur) 271,80 mg, EPA (eicosapentaeenzuur) 192 mg, andere omega-3 113,4 mg, cholesterol 12 
mg, vitamine E (D-alfa-tocoferol) 2,01 mg (3 IE) (16,70% ADH), vitamine A 810 mcg (2700 IE) (101,25% ADH), 
vitamine D 7,5 mcg (288 IE) (150% ADH) Andere ingrediënten: natuurlijk citroenextract, natuurlijk muntextract.

CNK: 2256-048         NUT: 912/5
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GLA Borage Oil
Gamma linoleenzuur (GLA) uit bernagie-olie draagt bij tot het behoud van een 
normale structuur en elasticiteit van de huid.

De olie uit de zaden van de bernagie bevat een hoog gehalte aan gamma 
linoleenzuur (GLA) evenals zink, magnesium, vitamine B6 en biotine. Gamma 
linoleenzuur (GLA) wordt best ingenomen als supplement indien er een vermin-
derde activiteit is van het enzym delta-6-desaturase. 

Dit enzym is verantwoordelijk voor de omzetting van linolzuur (LA) naar GLA, 
en wordt gehinderd door tekorten aan eiwitten, magnesium, zink, vitamine B6, B3 
en C of een overmatige consumptie van gehydrogeneerde oliën, trans-vetzuren, 
suiker, koffie en alcohol.

Waarom kiezen voor GLA Borage Oil?
• Geëxtraheerd en gezuiverd onder een 

strikte kwaliteitsbewaking
• Geproduceerd zonder trans-isomeer 

vorming
• Gebruiksvriendelijk dankzij het hoge 

gehalte aan GLA per softgel
• Bevat geen pyrrolizidine alkaloïden

INHOUD   
 30 softgels

DOSERING   
 1 softgel per dag tijdens de maaltijd

INGREDIËNTEN   
 1 softgel bevat: bernagie olie (Borago officinalis) 1300 mg, gestandaardiseerd op minstens 260 

mg gamma-linoleenzuur (GLA) per softgel

CNK: 3075-132         NUT: PL 912/28
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Neptune Krill Oil
Neptune Krill Oil is rijk aan EPA 
en DHA in fosfolipidevorm. 
EPA en DHA dragen bij tot de 
normale werking van het hart 
(het gunstige effect wordt 
verkregen bij een dagelijkse 
inname van 250 mg EPA en 
DHA).

Waarom maakt u met Neptune Krill Oil de juiste keuze in uw omega-3 preparaat?
• Compleet natuurlijk en zuiver omega-3 vetzurencomplex
• Uitstekende verhouding aan omega-3/omega-6/omega-9 van 15/1/6
• Uniek, gepatenteerd en koud extractieproces 
• Betere opname van de omega-3 vetzuren (EPA en DHA) waardoor een lagere 
 daginname volstaat
• Levert naast EPA en DHA ook andere interessante stoffen zoals fosfolipiden, choline, 

astaxanthine, een mariene flavonoïde, vitamines A, E & D, zink en kalium
• Het hoge gehalte aan astaxanthine beschermt de omega-3 vetzuren tegen oxidatie (het 

ranzig worden) en bewaart hiermee de versheid van het product
• Krillolie van beproefde kwaliteit en de hoogst mogelijke zuiverheid
• Geen vissmaak of oprispingen
• Heel stabiel product

INHOUD   60 en 180 softgels

DOSERING   
 2 softgels per dag, bij voorkeur tijdens het ontbijt. Kinderen: 

zie het product Neptune Krill Oil Kids. Waarschuwing: perso-
nen die allergisch zijn aan zeevoeding of bloedverdunnende 
medicatie nemen, raadplegen best eerst hun arts.

INGREDIËNTEN   
 1 softgel bevat: Neptune Krill Oil® (NKO) 500 mg 

CNK 60 soft: 2256-394 - 180 soft: 2705-440         NUT: AS 912/16

AWARD

BEST
PRODUCT

2010
NKO

NUTRI- & PHYTOTHERAPY

Hoogst mogelijke kwaliteit in krillolie 
via het gepatenteerde productie-
proces (Neptune Ocean Extract)

De vangst voor de productie van 
NKO verloopt volledig volgens de 

akkoorden van het CCAMLR
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Neptune Krill Oil

Neptune Krill Oil Kids (NKO Kids) 
bevat een gezonde kinderportie 
omega-3 vetzuren uit de meest 
hoogwaardige krillolie en visolie, 
en is aangevuld met koudgeperste 
bernagieolie en vitamine D3. 
Vitamine D3 ondersteunt de normale 
botontwikkeling.

Waarom kiezen zo veel ouders dit omega-3 preparaat voor hun kinderen?
• Krillolie van beproefde kwaliteit
• Uitstekend opneembare omega-3 
• Toevoeging van visolie zorgt voor een hoger gehalte aan DHA 
• Aanvulling met bernagieolie levert een bron van GLA (bron van omega 6)
• Kwaliteitsvolle omega-3 vetzuren
• Krillolie en visolie van de hoogst mogelijke zuiverheid
• De bernagieolie is gestandaardiseerd op 20% GLA en geproduceerd via koude persing 
• Vitamine D3 of cholecalciferol is de meest doeltreffende vorm van vitamine D, en 

bio-identiek aan de vitamine D3 die in de huid wordt aangemaakt

INHOUD   120 softgels

DOSERING   
 5-8 jaar: 2 softgels per dag. Vanaf 9 

jaar: 3 softgels per dag. De individuele 
behoefte kan bepaald worden door 
een gezondheidsprofessional. Bij 
slikproblemen mag de softgel worden 
opengeknipt en de inhoud ervan worden 
toegevoegd aan koude voeding.

INGREDIËNTEN
 1 softgel bevat: krillolie (NKO) 200 mg; 

visolie 60 mg, gestandaardiseerd op 
10% EPA en 50% DHA; bernagieolie 
(Borago officinalis) 40 mg, gestan-
daardiseerd op 20% GLA; vitamine D3 
(cholecalciferol) 1,87 mcg (37,4% ADH). 
Een softgel bevat 36 mg EPA, 48 mg 
DHA en 8 mg GLA.

CNK: 2945-970         NUT: PL/AS 912/79
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Omegaril 7
Duindoornolie bevat hoge hoeveelheden omega 
7 en bèta-caroteen (provitamine A) dat helpt bij 
de instandhouding van normale slijmvliezen. 
Daarnaast draagt bèta-caroteen (als provitamine 
A) ook bij tot het behoud van een normale huid, 
ondersteunt de instandhouding van een normaal 
gezichtsvermogen en de normale werking van 
het immuunsysteem. Duindoornolie is ook 
bijzonder rijk aan tocoferolen en tocotriënolen 
(natuurlijke vitamine E) die fungeren als sterke 
antioxidanten en de cellen helpen beschermen 
tegen oxidatieve stress.

Wat maakt dit omega 7 preparaat zo uniek?
• Allerhoogste kwaliteit van Tibetaanse duindoornolie
• Combinatie van olie uit zaad en bessen ➝ resulteert in het typische 

vetzuurprofiel
• Hoogst mogelijke gehalte aan natuurlijke omega-7 (dubbel zoveel 

omega-7 als standaard duindoornolie)
• Bevat naast een hoog gehalte aan omega-7 ook omega 3, 6 en 9
• Bevat ook sterolen, tocoferolen & tocotriënolen (vitamine E) en 

carotenoïden
• Bevat GMO-vrije duindoornolie van BIO-kwaliteit (USDA gecertificeerd)
• Zuiverheid getest door onafhankelijke laboratoria
• Milieuvriendelijke productie (superkritische CO2 als extractiemiddel)
• Glutenvrij

INHOUD   
 60 en 120 softgels

DOSERING   
 2 x 1 softgel per dag, 
 liefst bij de maaltijd.

CNK 60 soft: 3040-482 - 120 soft: 3047-560         NUT: PL 912/91

INGREDIËNTEN
 1 softgel bevat: duindoornolie (Hippophae 

rhamnoides) 500 mg, bevat: duindoornbesolie 
[palmitolzuur (omega-7) 30%,  oliezuur 
(omega-9) 25%, linolzuur  (omega-6) 4%] 
400 mg, duindoornzaadolie [alfalinoleenzuur 
(omega-3) 26% linolzuur (omega-6) 29%, 
oliezuur (omega-9) 20%] 100 mg, vitamine E 
2,1 mg (17.5% ADH)
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OmegaSan 3
Deze sterk geconcentreerde visolie 
bevat een hoge dosis EPA en DHA 
die bijdragen tot de normale werking 
van het hart (bij een dagelijkse 
inname van 250 mg EPA en DHA). 
DHA draagt bij tot de instandhouding 
van de normale hersenfunctie en 
een normaal gezichtsvermogen (bij 
een dagelijkse inname van 250 mg 
DHA). Het olijfextract is een goede 
antioxidant en draagt bij tot een 
normale bloeddruk.

Wat zijn de uitzonderlijke kwaliteitskenmerken van dit geconcentreerde 
visoliepreparaat?
• Sterk geconcentreerd en hoog gedoseerd EPA + DHA-supplement uit visolie
• Vlotte opname en hoge biologische beschikbaarheid van EPA en DHA dankzij de 

triglyceridenvorm en een pre-emulsificatie (lecithine)
• Visolie van een beproefde kwaliteit en de hoogst mogelijke zuiverheid
• Verbeterde stabilisatie van EPA en DHA door toevoeging van het olijfextract en 

sesamlignanen
• Productieproces (GMP, ISO 14001 en HACCP gecertificeerd) verloopt in een gesloten 

systeem onder stikstofatmosfeer waardoor het risico op oxidatie van de omega-3 
vetzuren (het ranzig worden) sterk wordt beperkt 

• Friend-of-the-Sea-certificaat: duurzame visserij + ECO-vriendelijke productie
• Extra synergie met sesamlignanen, vitamine D en een hoogwaardig olijfextract

INHOUD   
 60 en 120 softgels

DOSERING   
 2 x 1 softgel per dag.

CNK 60 soft: 2792-711 - 120 soft: 2792-729         NUT: PL/AS 912/67

INGREDIËNTEN
 1 softgel bevat: sterk gezuiverde visolie 1000 

mg, gestandaardiseerd op 42% EPA en 21% 
DHA in triglyceridenvorm (in totaal 75% ome-
ga-3 vetzuren of 750 mg per softgel); olijf (Olea 
europaea) extract 50 mg, gestandaardiseerd 
op min. 30% polyfenolen, 5% verbascoside 
en 1,5% hydroxytyrosol; sesamlignanen 5 mg; 
vitamine D3 3,75 mcg (75% ADH)
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Gewichtsbeheersing

Planten uit de volgende formules bieden 
ondersteuning bij het afslanken. Steeds 
te gebruiken in combinatie met een 
aangepaste, gezonde voeding en voldoende 
lichaamsbeweging.
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CitriTHIN 1
CitriTHIN 1 bestaat uit Garcinia 
cambogia, een plant die jarenlang 
zéér succesvol is gebleken als 
ondersteuning bij het afslanken. 
Dit product is hoog gestandaar-
diseerd op hydroxycitroenzuur 
(HCA).

Wat zijn de uitzonderlijke 
kwaliteitskenmerken van 
CitriTHIN 1?
• De gepatenteerde grondstof 
 Super Citrimax®, een kenteken van de betrouwbare kwaliteit
• Een grondstof die al jarenlang wordt toegepast als ondersteuning bij het afslanken, en 

die je met een gerust gevoel kunt gebruiken
• Bevat het calcium/kaliumzout van hydroxycitroenzuur dat 100% wateroplosbaar is in 

tegenstelling met het calciumzout 
• 450 mg hydroxycitroenzuur per capsule 
• Beproefde kwaliteit

INHOUD   120 vegetarische capsules

DOSERING   2 capsules, 2 à 3 maal per dag. (1/2 tot 2 uur voor de 
maaltijd innemen met een groot glas water). Men kan de capsules ook 
openmaken en de inhoud ervan oplossen in water. Een gezond dieet 
met een aangepast bewegingsprogramma wordt aangeraden.

INGREDIËNTEN  1 vegetarische capsule bevat: guttegomboom 
(Garcinia cambogia) Super CitriMax® 750 mg, bestaande uit: hydroxy-
citroenzuur 450 mg, kalium (als hydroxycitraat) 105 mg, calcium (als 
hydroxycitraat) 75 mg

CNK: 2705-481         NUT: PL 912/61



Hartfunctie, 
cholesterolspiegel 
of bloedvatenstelsel

Producten uit deze categorie bevatten 
ingrediënten die bijdragen tot de ondersteuning 
van het bloedvatenstelsel, het behoud van 
normale cholesterolgehalten in het bloed, een 
normale stofwisseling van homocysteïne en/of 
een goede werking van het hart.
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Cholesteril
Monacoline K uit gefermenteerde rode rijst helpt 
de cholesterolspiegel gezond houden bij een 
daginname van 10 mg.

Gefermenteerde rode rijst is het resultaat van rijst 
waarop gisten van het Monascus-type worden geënt. 
De Monascus-gist gebruikt de rijst als substraat om te 
groeien (de rijst wordt gefermenteerd) en geeft hierbij 
een paarsrood pigment af.

Met welke bijzondere eigenschappen onderscheidt 
Cholesteril zich van de andere preparaten?
• Hoogkwalitatieve gefermenteerde rode rijst van biologische 

oorsprong 
• Schadelijke citrinine - een mycotoxine - is niet detecteerbaar
• Bevat enkel rijst die niet genetisch gemanipuleerd is
 (non-GMO)
• Extra synergie tussen fytosterolen, onverzadigde vetzuren en een 

“volledig spectrum” van monacolines
• Bevat 5 mg monacoline K per capsule, 2 capsules volstaan om de 

cholesterolspiegel gezond te houden

INHOUD   
 90 vegetarische capsules

DOSERING 
 2 vegetarische capsules per dag bij het 

avondmaal of voor het slapen gaan.

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: 

gefermenteerde rode rijst 625 mg, ge-
standaardiseerd op 5 mg monacoline K 
per capsule

CNK: 3051-752         NUT: AS 912/63
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Cholesteril Forte
Monacoline K uit gefermenteerde rode rijst helpt de cholesterolspiegel gezond 
houden bij een daginname van 10 mg. Naast de gewone Cholesteril bestaat er 
ook een krachtigere versie nl de “FORTE”. Cholesteril FORTE bevat dan 12 mg 
monacoline K per capsule. Eén capsule per dag volstaat in normale omstandigheden.

Waarom kiezen zo veel mensen voor deze gefermenteerde rode rijst?
• Hoogkwalitatieve gefermenteerde rode rijst van biologische oorsprong 
• Schadelijke citrinine - een mycotoxine - is niet detecteerbaar
• Bevat enkel rijst die niet genetisch gemanipuleerd is (non-GMO)
• Extra synergie tussen fytosterolen, onverzadigde vetzuren en een “volledig spectrum” 
 van monacolines
• Bevat 12 mg monacoline K per capsule, voldoende om de cholesterolspiegel gezond te houden

INHOUD   30 en 90 vegetarische capsules

DOSERING 
 1 vegetarische capsule per dag bij het avondmaal of voor het slapen gaan.

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: gefermenteerde rode rijst 400 mg, gestandaardiseerd op 12 

mg monacoline K per capsule

CNK 30 caps: 3042-546 - 90 caps: 3042-553         NUT: AS 912/92
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Garlitin
Knoflook helpt bij het behoud van een gezonde 
cholesterolspiegel, heeft een goede invloed 
op de doorstroming en ondersteunt het 
afweersysteem. 

De meest heilzame stof uit knoflook is allicine, 
een vluchtige component en zeer gevoelig 
voor afbraak. Dit maakt het onmogelijk om een 
preparaat met allicine op de markt te brengen. 
Daarom zorgt men ervoor dat de voorloperstof 
van allicine, nl. alliine, in elke tablet intact 
aanwezig blijft.

Wat is zo speciaal aan dit knoflookpreparaat?
• Hoge standaardisatie van de belangrijke componenten alliine en 

alliinase
• Levert ongeveer 4,2 mg allicine per tablet
• Gepatenteerd productieproces
• Extra bescherming tegen maagzuur via speciale coating
• Hoge biobeschikbaarheid van de actieve stoffen nl thiosulfinaten en 

gamma glutamylcysteïnen
• Reukloze tablet
• 1 tablet per dag volstaat

INHOUD   30 tabletten

DOSERING 
 1 tablet per dag bij de maaltijd.

INGREDIËNTEN 
 1 tablet bevat: knoflookextract (Allium sativum) 400 mg, gestandaardiseerd op minstens 8 

mg alliine, 4,2 mg thiosulfinaten en 4,5 mg gamma glutamylcysteïnen 

CNK: 3157-377         NUT: PL 912/21 
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HawthornPhyt
Meidoorn draagt bij tot de normale werking van het hart.

Wat is zo uniek aan dit speciaal ontwikkelde meidoornfytosoom?
• Koppeling van het meidoornextract aan fosfatidylcholine voor een 
 betere opname
• Onderworpen aan het gepatenteerde fytosoomproces
• Hoge standaardisatie op de actieve stof vitexin-2’-rhamnoside
• Maximale biologische beschikbaarheid
• Beproefde kwaliteit
• Dit meidoornfytosoom helpt de goede werking van het hart 
 behouden en draagt bij tot de ondersteuning van het bloedvatenstelsel. 

INHOUD   
 60 vegetarische capsules

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: meidoornextract (Crataegus oxyacantha) in 

fytosoomvorm 100 mg.  Dit fytosoom bevat 33,33 mg meidoornextract, 
 gestandaardiseerd op 1,8 % vitexin-2’-rhamnoside en 66,66 mg fosfatidylcholine

CNK: 3157-377         NUT: PL 912/21

DOSERING   
 1 capsule per dag.
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Lipoflow Forte
LipoFlow Forte is een goede bron van choline 
dat bijdraagt tot een normaal metabolisme van 
homocysteïne, een normaal vetmetabolisme en 
de instandhouding van de normale leverfunctie.

Lipoflow Forte bevat fosfolipiden dat bestanddelen 
zijn van elke celmembraan; 40% van alle mem-
braanfosfolipiden zijn fosfatidylcholine.

Wat zijn de uitzonderlijke kwaliteitseigenschappen van 
Lipoflow Forte?
• Een bron van essentiële fosfolipiden (fosfatidylcholine, fosfatidyl-
 inositol, fosfatidylethanolamine)
• Onderworpen aan een uniek gepatenteerd productieproces 

waarbij spontaan liposomen gevormd worden
• Dankzij het innovatieve productieproces zitten de essentiële
 fosfolipiden spontaan ingekapseld in liposomen van nanometer-
 grootte
• Volledige bescherming van fosfolipiden tegen 
 spijsverteringsenzymen
• Sterk verhoogde opneembaarheid vanuit het darmkanaal

INHOUD
 120 ml gel

DOSERING 
 1 tot 2 koffielepels per dag, bij voorkeur bij 

de maaltijd (eventueel 6 koffielepels, 1 tot 2 
maal per week). Na opening koel bewaren!  

INGREDIËNTEN 
 1 koffielepel (±5 ml) bevat: sojalecithine 

1500 mg [60% essentiële fosfolipiden 
(900 mg) waarvan 70% fosfatidylcholine 
(630 mg) en 30% fosfatidylinositol/fosfati-
dylethanolamine (270 mg)]

CNK: 2256-253         NUT: 912/12



45

Nattokinase Forte   
Thiamine (vitamine B1) draagt bij tot 
de normale werking van het hart. 
Vitamine B1 ondersteunt tevens een 
normaal energiemetabolisme. 

Nattokinase is een functioneel eiwit 
dat gezuiverd wordt uit ‘natto’, een 
traditioneel Japanse sojavoeding.

Wat zijn de uitzonderlijke
kwaliteitskenmerken?
• Nattokinase (NSK-SD) is een 
 krachtig enzym
• Zéér zuivere, stabiele en actieve 
 vorm van nattokinase 
• De gepatenteerde vorm, geproduceerd 
 door het gerenommeerde bedrijf  ‘Japan Bioscience Laboratory’
• De authentieke, niet bestraalde nattokinase die vrij is van vitamine K2
• Beproefde kwaliteit
• Extra synergie met vitamine B1 (thiamine)

INHOUD   60 capsules

DOSERING 
 1 tot 2 capsules, 2 maal per dag. Nattokinase Forte mag zowel bij als tussen de maaltijden 

genomen worden. Gelijktijdig gebruik van Nattokinase Forte met bloedverdunnende 
geneesmiddelen (anticoagulantia) gebeurt het best onder controle van een arts.

INGREDIËNTEN 
 1 capsule bevat: nattokinase 100 mg (2000 FU) vitamine B1 (thiaminemononitraat) 0,6 

mg (54,5% ADH)

CNK: 3085-024         NUT: AS 912/15
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NutriFlow
Meidoorn draagt bij tot de normale 
werking van het hart. Druivenpit, 
Ginkgo biloba, olijfblad en rode salie-
wortel dragen bij tot de bescherming 
van cellen tegen oxidatieve stress. 
Ginkgo biloba is goed voor het geheugen 
en knoflook draagt bij tot een gezonde 
cholesterolspiegel. NutriFlow® is een 
kruidenmix, bruikbaar als aanvulling van 
een gezond dieet en fysieke activiteit. Dit 
is van groot belang voor personen met 
overgewicht of rokers.

INHOUD   90 vegetarische capsules

DOSERING   1 vegetarische capsule per dag

INGREDIËNTEN   1 vegetarische capsule bevat: Druiven (Vitis vinifera) pitextract 50 mg, gestandaar-
diseerd op 80% polyfenolen; gember (Zingiber officinale rhizoom) wortelstokextract 50 mg; Ginkgo biloba 
(Ginkgo biloba) bladextract in fytosoomvorm 50 mg , gestandaardiseerd op ≥ 24% flavonglycosiden en 
≥ 6% terpeenlactonen; kurkuma (Curcuma longa) wortelextract (BioCurcumin) 50 mg, gestandaardiseerd 
op 95% curcuminoïden; meidoorn (Crataegus spp) blad-en bloemextract 80 mg, gestandaardiseerd op 
1,8% vitexine-2”-rhamnoside; olijf (Olea europaea) bladextract 100 mg, gestandaardiseerd op 16-24% 
oleuropeïne en ≥ 30% polyfenolen; rode salie (Salvia miltiorrhiza) 4:1 wortelextract 100 mg; stekelige 
muizendoorn (Ruscus aculeatus) extract van de wortelstok en bovengrondse delen 80 mg, gestandaardi-
seerd op 9-11% ruscogeninen; zwarte gefermenteerde knoflook (Allium sativum) 50 mg

CNK: 2868-511         NUT: PL 912/42

Wat maakt deze kruidenmix zo speciaal?
• Heel uitgebreid kruidencomplex met synergetisch potentieel
• Enkel gestandaardiseerde plantenextracten, een maat voor de betrouwbare kwaliteit
• Olijfblad-, druivenpit- en ginkgo-extract van beproefde kwaliteit
• Fytosoom van een correct gestandaardiseerd ginkgo-extract voor maximale 
 opneembaarheid
• Olijfbladextract is onderworpen aan een gepatenteerde productietechnologie (EFLA)
• Gebruik van het gepatenteerde BioCurcumin dat 7 maal beter opneembaar is dan een 

standaard curcumine-extract
• Gebruik van meidoorn in zijn sterkste versie (voorkeursextract uit zowel blad als 

bloem)
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NutriQ10
Vitamine B1 draagt bij tot de normale werking van het 
hart. Vitamine C draagt bij tot een goede collageenvor-
ming voor de normale werking van de bloedvaten.

Tevens ondersteunt vitamine B1 het energiemetabolisme en 
draagt vitamine C bij tot de vermindering van vermoeid-
heid.

NutriQ10 bevat de geoxideerde vorm van co-enzym Q10 
(coQ10) en moet in het lichaam nog omgezet worden naar 
ubiquinol (gereduceerde vorm).

INHOUD   30 en 90 softgels

DOSERING 
 1 softgel per dag (mag worden 

opgetrokken tot 3 softgels per dag, dit is 
nuttig tijdens de eerste 2 weken).

INGREDIËNTEN 
 1 softgel bevat: co-enzym Q10 100 mg, 

vitamine C (L-ascorbinezuur) 12 mg 
(15% ADH) en vitamine B1 (thiamine-
mononitraat) 0,6 mg (55% ADH)

CNK 30 soft: 3070-282 - 90 soft: 3070-836         NUT: AS 912/33

Waarom kiezen kwaliteitsbewuste mensen voor NutriQ10?
• Vervaardigd volgens een natuurlijk, gepatenteerd 
 productieproces
• Bevat 100% natuurlijke coQ10 die identiek is aan de 
 lichaamseigen coQ10
• Hoge inname tast de eigen productie van coQ10 niet aan
• Uiterst betrouwbare kwaliteit ➝ de authentieke coQ10 van 

Kaneka, om met een gerust gevoel te gebruiken
• Zeer goed opneembaar dankzij de olievorm met lecithine
• Doordachte synergie met vitamine B1 en vitamine C
• Bezit een perfecte prijs/kwaliteitsverhouding
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NutriQuinol
Vitamine B1 draagt bij tot de normale werking van het hart.  
Vitamine C draagt bij tot een goede collageenvorming voor 
de normale werking van de bloedvaten. Tevens ondersteunt 
vitamine B1 het energiemetabolisme en draagt vitamine C 
bij tot de vermindering van vermoeidheid. 
Het lichaam bouwt een reserve op van twee vormen van 
coQ10: ubiquinone (de geoxideerde vorm) en ubiquinol 
(de gereduceerde vorm). Ubiquinol komt het meest voor. 
Het vermogen om ubiquinone om te zetten in ubiquinol 
daalt met de leeftijd. Daarom is het voor 45-plussers nuttig 
om rechtstreeks ubiquinol in te nemen. Deze coQ10 is 
gebruiksklaar, want een omzetting is niet meer nodig.

INHOUD   60 of 180 softgels van 50 mg  |  30 of 90 softgels van 100 mg

DOSERING 50 mg: 1 tot 2 softgels per dag bij de maaltijd.
  100 mg: 1 softgel per dag bij de maaltijd.

INGREDIËNTEN  1 softgel van 50 mg bevat: ubiquinol (gereduceerde co-enzyme Q10) 50 mg, 
vitamine C (L-ascorbinezuur) 12 mg (15% ADH) en vitamine B1 (thiaminemononitraat) 0,6 mg 
(55% ADH). 1 softgel van 100 mg bevat: ubiquinol (gereduceerde co-enzyme Q10) 100 mg, vitamine 
C (L-ascorbinezuur) 12 mg (15% ADH) en vitamine B1 (thiaminemononitraat) 0,6 mg (55% ADH)

50 mg | CNK 60 soft: 3075-561 - 180 soft: 3075-546         NUT: AS 912/36 100 mg | CNK 30 soft: 3075-553 - 90 soft: 3075-538         NUT: 912/83

Waarom kiezen kwaliteitsbewuste mensen voor NutriQuinol?
• De nieuwe generatie van coQ10 ➝ de gereduceerde vorm en 

dus bioactief!
• Vervaardigd volgens een natuurlijk, gepatenteerd productieproces
• Bevat bioactieve coQ10 die identiek is aan de lichaamseigen 

coQ10
• Tast de eigen productie van coQ10 niet aan
• Van uiterst betrouwbare kwaliteit ➝ authentieke KanekaQH™, 

de beschikbare en stabiele versie om met een gerust gevoel te 
gebruiken

• Zeer goed opneembaar dankzij de olievorm met lecithine
• Doordachte synergie met vitamine B1 en vitamine C
• Bezit een perfecte prijs/kwaliteitsverhouding
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VinuPhyt
Druivenpitextract in fytosoom-
vorm draagt bij tot de ondersteu-
ning van het bloedvatenstelsel.

VinuPhyt bevat oligomere 
proanthocyanidinen (OPC’s) uit 
druivenpitten. Dit druivenpit-
fytosoom draagt ook bij tot een 
goede conditie van de huid. 

INHOUD   
 60 vegetarische capsules

DOSERING 
 2 x 1 vegetarische capsule per dag.

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: druiven (Vitis vinifera) pitextract in fytosoomvorm 100 mg. Dit 

fytosoom bevat: 66,66 mg fosfatidylcholine en 33,33 mg druivenpitextract, gestandaardiseerd 
op 95% polyfenolen waaronder ongeveer 30-35% OPC (oligomere proanthocyanidinen)

CNK: 2927-242         NUT: PL/AS 912/77

Wat zijn de uitzonderlijke kwaliteitskenmerken van dit druivenpitfytosoom?
• Gepatenteerd fytosoomproces verbetert de opname van de actieve bestanddelen
• Grondig gekarakteriseerde mix van OPC’s
• Selectie van kleinere OPC’s met een hogere opneembaarheid en een betere 

fysiologische werkzaamheid
• Beproefde kwaliteit, om met een 
 gerust gevoel te gebruiken



Immuunsysteem

Deze supplementen bevatten belangrijke 
stoffen die bijdragen tot de normale werking 
van het immuunsysteem.



51

Immuril
Astragalus, echinacea, vitamine 
C (uit acerola) en zink dragen bij 
tot de normale werking van het 
immuunsysteem.     
          
Echinacea heeft eveneens een 
verzachtende invloed op de 
luchtwegen; zink draagt tevens 
bij tot de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve stress.

Hoe onderscheidt Immuril zich van de andere immuunondersteunende preparaten?
• Doordachte synergie van hoog gestandaardiseerde plantenextracten
• Mix van immuunondersteunende polysachariden uit Echinacea-extracten en Astragalus
• Complementaire mix van echinacea bestanddelen ➝ 2 soorten echinacea: E. purpurea en E. 

angustifolia
• 2 plantenonderdelen van echinacea: gestandaardiseerde extracten van zowel wortel als blad
• Beproefde kwaliteit van E. angustifolia: drievoudig gestandaardiseerd (inclusief op IDN 5405)
• Extra potentieel dankzij een uiterst krachtig zwarte bes-extract met minstens 15% antho-

cyanosiden 
• Extra potentieel dankzij de unieke 1/3, 1/6 bèta-glucanen uit de celwand van bakkersgist
• Natuurlijke vitamine C (acerola-extract) in een volledig plantaardige matrix ➝ goed opneembaar
• Organisch zink, gekoppeld aan monomethionine voor een betere opneembaarheid

INHOUD   60 vegetarische capsules

DOSERING   2 à 3 vegetarische capsules per dag, liefst tussen de maaltijden.

INGREDIËNTEN   1 vegetarische capsule bevat: rode zonnehoed (Echinacea purpurea) bladextract 80 
mg, gestandaardiseerd op 4% polyfenolen; astragalus (Astragalus membranaceus) wortelextract 70 mg, 
gestandaardiseerd op 16% polysachariden;  rode zonnehoed (Echinacea angustifolia) wortelextract 60 mg, 
gepatenteerd en drievoudig gestandaardiseerd op minstens 2% echinacosiden, 5”% polysacchariden met hoog 
moleculair gewicht (IDN 5405) en ≤0,1% isobutylamiden; West-Indische kers of acerola (Malpighia punicifolia) 
60 mg, gestandaardiseerd op 25% natuurlijke vitamine C;  bèta-glucanen (uit Saccharomyces cerevisiae) 50 mg; 
rode zonnehoed (Echinacea purpurea) wortelextract 30 mg, gestandaardiseerd op 4% cichorinezuur; zwarte bes 
(Ribes nigrum) 30 mg, gestandaardiseerd op 15% anthocyanosiden, zink (zinkmonomethionine) 7,5 mg

CNK: 2878-379         NUT: PL/AS 912/72
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Maitake D-Fraction Forte
Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem. Vitamine C draagt tevens bij tot de vermindering van 
vermoeidheid en moeheid. Maitake D-fraction® bevat naast vitamine C eveneens het hoogkwalitatieve maitake-extract.

Welke sterke eigenschappen bezit Maitake D-Fraction Forte?
• Het maitake-extract (PD-fractie) is zéér zuiver, uiterst goed opneembaar 

en gestandaardiseerd op 30% D fractie
• D-fractie bestaat uit unieke en vertakte suikerketens: 
 de bèta-1,3-glucanen en bèta-1,6-glucanen
• D-fractie werd uitvoerig gekarakteriseerd gedurende 20 jaar 
 onderzoek en is van een beproefde kwaliteit
• Bevat naast het extract ook het ganse maitake poeder voor extra synergie
•  Doordachte combinatie met vitamine c

INHOUD   
 60 vegetarische capsules

DOSERING   
 Volwassenen: 1 capsule 1 tot 3 maal 
 per dag bij de maaltijd.
 Kinderen: 1 capsule per dag bij de 

maaltijd.

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: Maitake 

paddenstoel poeder (Grifola frondosa) 
250 mg; Maitake PD-fractie extract 
50 mg, gestandaardiseerd op 30% 
D-fractie (=15 mg); vitamine C 
(L-ascorbinezuur) 20 mg (25% ADH)

CNK: 2573-897         NUT: PL 912/14
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NutriLactin
Vitamine C draagt bij tot de instand-
houding van de normale werking van 
het immuunsysteem.

Lactoferrine is een glycoproteïne (eiwit 
gekoppeld aan suiker); het is een van 
de belangrijkste bestanddelen in het 
colostrum (de eerste moedermelk) en in 
weiproducten.

Wat zijn de bijzondere eigenschappen van NutriLactin?
• Hoogkwalitatieve lactoferrine in synergie met SOD en natuurlijke 
 vitamine C
• Niet-gedenatureerde lactoferrine verkregen via een hoogtechnologisch 

productieproces waarbij het wei-eiwit niet werd blootgesteld aan hoge 
 temperaturen 
• Bevat enkel apo-lactoferrine of lactoferrine met weinig gebonden ijzer
• SOD (superoxide dismutase) met gestandaardiseerde activiteit, een maat voor 

de betrouwbare kwaliteit
• Een gepatenteerd productieproces beschermt SOD tegen maagzuur
• Bevat 100% natuurlijke wholefood-vitamine C

INHOUD   
 60 vegetarische capsules

DOSERING 
 Volwassenen: 2 à 3 capsules per dag, bij 

of tussen de maaltijden. Kinderen: 1 à 2 
capsules per dag, bij of tussen de maaltij-
den. Bij slikproblemen mogen de capsules 
geopend worden om de inhoud ervan te 
vermengen met voeding.

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: lactoferrine 

300 mg;  acerola (Malpighia glabra fructus) 
bes extract 48 mg, gestandaardiseerd 
op 12 mg natuurlijke vitamine C;  SOD 
(superoxyde dismutase/ Extramel) 3 mg

CNK: 3051-760         NUT: AS 912/45
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NutriSGS
Vitamine C draagt bij tot 
de instandhouding van de 
normale werking van het 
immuunsysteem.

NutriSGS is een hoog 
geconcentreerd SGS 
(sulforafaanglucosinolaat) 
preparaat uit broccoli.

INHOUD   
 30 vegetarische capsules

DOSERING   
 1 capsule per dag. 
 Personen met hypothyreoidie of onder schildklierbehandeling raadplegen best hun arts.

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: Broccoliconcentraat (Brassica oleracea L) zaadextract* 230 

mg, gestandaardiseerd op 23 mg sulforafaanglucosinolaat en vitamine C (calciumascor-
baat) 12 mg (15% ADH) 

 * non-GMO

CNK: 3118-643         NUT: PL 912/31

Hoe onderscheidt NutriSGS zich van de andere broccolipreparaten?
• Broccolivariëteit met een hoog gehalte aan SGS (± 10 % SGS per capsule) 
• Super kritische CO2 extractie voor behoud van de actieve bestanddelen
• Dankzij het hoge SGS-gehalte kan NutriSGS geproduceerd worden zonder synthetische 

oplosmiddelen
• Eiwitten en enzymen zijn in NutriSGS gedeactiveerd, een garantie voor de stabiliteit van 

SGS; NutriSGS is daardoor beter biobeschikbaar dan andere broccoli-extracten
• Bevat niet-genetisch gemanipuleerde broccoli-zaden (non-GMO)
• Beproefde kwaliteit
• Hoge omzetting van SGS naar sulforafaan 
 dankzij het micro-geëncapsuleerde 
 myrosinase
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Ultra Green Tea
Groene thee draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress, 
helpt de natuurlijke weerstand versterken, ondersteunt bij het afslanken, is goed 
voor de cholesterolspiegel & circulatie, verbetert het geheugen & concentratie-
vermogen, geeft meer fysieke & mentale energie en draagt bij tot een optimale 
bescherming van lichaam en huid.

Waarom kiezen kwaliteitsbewuste mensen voor Ultra Green Tea?
• Bevat de hoogst mogelijke kwaliteit van groene theebladeren 
• Strengst gecontroleerde groene thee op de aanwezigheid van pesticiden 

& zware metalen
• Enkel waterextractie zonder gebruik te maken van toxische 
 solventen

INHOUD   
 90 en 180 vegetarische capsules

DOSERING 
 2 x 1 capsule per dag of zoals aanbevolen 

door een gezondheidsprofessional.

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: groene 

thee (Camellia sinensis) bladextract 
(Sunphenon) 670 mg, gestandaardiseerd 
op meer dan 90 % totale polyfenolen en 
meer dan 45% EGCG (elke capsule bevat 
minstens 304 mg EGCG), cafeïnegehalte is 
< 1 %

• Bevat minstens 304 mg EGCG (Epigallocatechi-
negallaat) per vegetarische capsule

• 1 capsule bevat de actieve bestanddelen van 
ongeveer 5 koppen groene thee

• Zeer arm aan cafeïne

CNK 90 caps: 3136-272 - 180 caps: 3136-280       NUT: PL 912/96
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Uncaril
Kattenklauw (Cat’s Claw) ondersteunt het 
immuunsysteem.

Uncaril is een schorsextract van Cat’s Claw of 
kattenklauw (Uncaria tomentosa) uit het Amazone 
regenwoud van Peru en bevat enkel de gezond-
heidsbevorderende bestanddelen uit deze plant, 
nl. de pentacyclische oxindolalkaloïden (POA’s) 
en niet de tetracyclische (TOA’s).

Hoe onderscheidt Uncaril zich van de andere katteklauw 
(cat’s claw) preparaten?
• Speciale variëteit (POA chemotype) van katteklauw uit het 

Peruviaanse amazonegebied
• Bevat een hoge standaardisatie op de pentacyclische 
 oxindolalkaloïden (POA)
• Is vrij van tetracyclische oxindolalkaloïden (TOA)
• Enkel een schorsextract van de uiterst krachtige variant 
 (POA-type)
• Zeer hoge zuiverheid van katteklauw (cat’s claw)
• Extra synergie met onder meer chroom en enzymen

INHOUD   
 30 vegetarische capsules

DOSERING 
 Eerste 5 dagen: 2 x 1 capsule per dag, 
 1/2 uur voor de maaltijd.
 Na 5 dagen: 1 capsule per dag, 
 1/2 uur voor de maaltijd.

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: Uncaria 

Tomentosa (schorsextract) 375 mg, ge-
standaardiseerd op 0,5% POA’s; cellulase 
1.600 CU; chroom (chroom picolinaat) 5 
mcg; magnesium (magnesium malaat) 
19 mg; mangaan (mangaan citraat) 30 
mcg; protease 30.000 HUT

CNK: 2252-955         NUT: PL 912/11

Immuunsysteem



Kortstondige stress-
situatie of slaap

Deze supplementen bevatten 
plantenextracten die u ondersteunen tijdens 
kortstondige stress-situaties, u een gevoel 
van relaxatie geven tijdens de dag en/of 
u helpen bij een gezonde nachtrust.
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AntiStress Natural
Citroenmelisse, rhodiola, schisandra en Siberische 
ginseng kunnen gebruikt worden in kortstondige 
stress-situaties.

Citroenmelisse is rustgevend; rhodiola helpt bij geestelij-
ke druk en inspanning; schisandra kan gebruikt worden 
om opnieuw fit te worden en Siberische ginseng, 
schisandra en rhodiola geven een versterkend gevoel.

Waarom kiezen meer en meer mensen in kortstondige 
stress-situaties voor AntiStress Natural?
• Combinatie van 3 uiterst belangrijke adaptogene planten, 

nl. schisandra, Siberische ginseng en rhodiola
• Bevat enkel hoog gestandaardiseerde plantenextracten
• Extra synergie met mild rustgevende planten (haver en 

citroenmelisse)
• Zeer hoge zuiverheid van kruidenextracten (Zwitserse 

kwaliteitscontrole)
• Beproefde kwaliteit van avena sativa (neuravena)

INHOUD   60 vegetarische capsules

DOSERING 
 2 x 2 capsules per dag, na het ontbijt en middagmaal. Eventueel een pauze inlassen van telkens 

2 weken na elke maand dat het product onafgebroken wordt gebruikt (vooral van belang voor 
de tonifiërende eigenschappen, adaptogenen zijn vaak efficiënter bij onderbroken gebruik).

INGREDIËNTEN  1 vegetarische capsule bevat: wilde haver (Avena sativa) Neuravena  3,5:1 
extract 200 mg, gestandaardiseerd op 1% flavonoïden (isovitexine);  schisandra (Schisandra 
chinensis) 5:1 extract 95 mg, gestandaardiseerd op 3,74% schisandrinen;  Siberische ginseng 
(Eleutherococcus senticosus) 10:1 extract 60 mg, gestandaardiseerd op 1% eleutherosiden;  
rhodiola (Rhodiola rosea) 3:1 extract 60 mg, gestandaardiseerd op 3% rosavinen;  citroenmelisse 
(Melissa officinalis) 5:1 extract 60 mg, gestandaardiseerd op meer dan 5% rozemarijnzuur

CNK: 2554-806         NUT: PL 912/41
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Dormiril
Valeriaan geeft een gezonde nachtrust, om ‘s morgens uitgerust wakker te worden.
Citroenmelisse en valeriaan zijn rustgevend.

Waarom kiezen slecht uitgeruste mensen voor Dormiril?
• Bevat valeriaan, dat zorgt voor een gezonde nachtrust
• Doordachte synergie tussen 3 kwalitatieve plantenextracten
• Hoog gestandaardiseerde plantenextracten ➝ gegarandeerde productkwaliteit 
 en reproduceerbare fysiologische werking
• Valeriaanextract gestandaardiseerd op valeriaanzuur, het bestanddeel met potentieel 
 rustgevende eigenschappen
• Cyracos, het hoog gestandaardiseerde (7% rozemarijnzuur) citroenmelisse-extract van een beproefde kwaliteit

INHOUD   
 30 of 60 vegetarische capsules

DOSERING   
 1 capsule, ½ tot 1 uur voor het slapen. 

Indien nodig: 1 extra capsule vroeger 
tijdens de avond. 

 Eventueel in combinatie met 1 capsule
  ‘s morgens als rustgever overdag. 

INGREDIËNTEN 
 1 vegetarische capsule bevat: valeriaan 

(Valeriana officinalis) wortelextract 
225 mg, gestandaardiseerd op 
0,8% valeriaanzuur; citroenmelisse 
(Melissa officinalis) bladextract 200 mg, 
gestandaardiseerd op minstens 7% ro-
zemarijnzuur; slaapmutsje (Eschscholzia 
californica) extract bovengrondse delen 
150 mg, gestandaardiseerd op 0,8% 
alkaloïden 

CNK 30 caps: 3037-579 - 60 caps: 3037-561         NUT: PL 912/85
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Sensoril
Ashwagandha kan gebruikt 
worden in kortstondige stress-
situaties.

Ashwagandha heeft een 
positieve invloed op de energie, 
om opnieuw fit te worden.

Hoe onderscheidt Sensoril zich van de andere ashwagandha preparaten?
• Eeuwenlang gebruik, als Ashwagandha in de Ayurvedische gezondheidszorg
• Wortel + bladextract aangezien beide plantenbestanddelen actieve componenten 

bevatten
• Vrij van scopolamine, pyrrolizidinealkaloïden of aristolochiazuur die toxisch zijn
• Geproduceerd volgens een zéér specifiek gepatenteerd proces
• Unieke samenstelling door hoge standaardisatie op 3 belangrijke bio-actieve 

stoffen nl glycowithanoliden, oligosacchariden en withaferine A
• Geschikt voor dagelijkse inname
• Beproefde kwaliteit

INHOUD  
  90 vegetarische capsules

DOSERING 
 2 x 1 vegetarische capsule per dag.

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: ashwagandha (Withania somnifera) wortel- en bladextract 150 

mg, gestandaardiseerd op 32% oligosacchariden, 10% glycowithanoliden en 0,5% withaferine A

CNK: 2792-778         NUT: PL 912/66



Leverfunctie, 
zuivering of blaas

Deze supplementen bevatten 
plantenextracten en nutriënten die bijdragen 
tot de instandhouding van de normale 
leverfunctie en/of die de inwendige zuivering 
ondersteunen.
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ActiCran
Hibiscus sabdariffa (roselle) draagt bij tot de ondersteuning 
van het urinewegstelsel.

Hoe onderscheidt ActiCran zich van andere preparaten 
op basis van veenbessen?
• ActiCran bevat de geregistreerde plantenextracten Pacran® en UtiRose™
•  Hoge standaardisatie van roselle (UtiRose™) op organische zuren en 

anthocyaninen
•  Veenbessenconcentraat dat zowel het sap als het vruchtvlees, de zaden 

en de schil van de veenbessen bevat
•  Hoge standaardisatie van het veenbessenconcentraat (Pacran®) op 

proanthocyanidinen (PAC’s)

•  Extra synergie met vitamine C
• Uitstekend gekarakteriseerde UTIrose™ 

bekroond met  ‘Most Innovative Ingredient 
Award’  in Genève (Zwitserland)  ➝  Vitafoods 
2012

INHOUD
 60 vegetarische capsules

DOSERING 
 2 x 1 capsule per dag, liefst voor de 

maaltijd.

CNK: 3195-005         NUT: PL 912/47

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: veenbes (Vaccinium macrocarpon) concentraat van de 

ganse vrucht | Pacran®, gestand. op minstens 1,5% PAC’s (proanthocyanidinen) via een 
gepatenteerd productieproces 250 mg, Roselle (Hibiscus sabdariffa) bloemenextract | 
UtiRose™ gestandaardiseerd op minstens 40% organische zuren, 45% fenolen en 5% 
sambubiosiden (anthocyaninen) via een gepatenteerd productieproces 100 mg, vitamine 
C (L-ascorbinezuur) (112% ADH) 90 mg
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Aquaril
Berk, gewone es en vroege guldenroede 
dragen bij tot een goede vochthuis-
houding en ondersteunen de urinewe-
gen. Berk en gewone es zijn goed voor 
de nierfunctie. Vroege guldenroede is 
tevens goed voor de blaas.  

Berk, gewone es, boldo en paarden-
bloem ondersteunen de inwendige 
reiniging van het lichaam. Berk, boldo 
en paardenbloem hebben ook een 
positieve invloed op de lever.

Wat zijn de bijzondere eigenschappen van Aquaril?
• Grote synergie tussen de hoogkwalitatieve  planten
• Bevat voor deze toepassing  het meest werkzame plantenonderdeel van paarden-

bloem (blad en niet de wortel) 
• Gestandaardiseerde plantenextracten voor 
 een betrouwbare kwaliteit

INHOUD   90 vegetarische capsules

DOSERING   3 x 1 capsule per dag.

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: berk (Betula verrucosa) bladextract 150 mg, gestandaar-

diseerd op minstens 0,3% flavonoïden; gewone Es (Fraxinus excelsior) bladextract 75 
mg;  boldo (Peumus boldus) bladextract 50 mg, gestandaardiseerd op 0,5% alkaloïden; 
paardenbloem (Taraxacum officinale) bladextract 50 mg, gestandaardiseerd op 2% 
flavonoïden; vroege guldenroede (Solidago virgaurea L.) extract bovengrondse delen 50 
mg,  gestandaardiseerd op 4% flavonen

CNK: 3095-585         NUT: PL 912/93
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Livatox
Choline, artisjok en kurkuma dragen bij 
tot een normaal vetmetabolisme. Choline, 
artisjok, kurkuma en mariadistel dragen 
bij tot de instandhouding van de normale 
leverfunctie en ondersteunen de inwendige 
reiniging. 

Vitamine C (acerola), mangaan en selenium 
dragen bij tot de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve stress. Vitamine B6, B12 
en selenium dragen bij tot de normale 
werking van het immuunsysteem.

Wat zijn de uitzonderlijke eigenschappen van Livatox?
• Doordachte synergie van hoogkwalitatieve planten en nutriënten
• Hoog gestandaardiseerde extracten van kurkuma, artisjok en mariadistel
• 100% natuurlijke wholefood-vitamine C
• Choline, artisjok, kurkuma en mariadistel zijn zeer belangrijke planten die de 

normale werking van de lever ondersteunen
• Bevat enkel de natuurlijke vorm van α-liponzuur, namelijk R-α-liponzuur
• Extra toevoeging van zwavelhoudende aminozuren

INHOUD   60 vegetarische capsules

DOSERING   2 x 1 capsule per dag voor de maaltijd.

INGREDIËNTEN   1 vegetarische capsule bevat: choline bitartraat 145 mg; inositol 70 mg; 
artisjok (Cynara Scolymus) bladextract 60 mg, gestandaardiseerd op 5% cynarine;  kurkuma 
(Curcuma longa) wortelextract 60 mg, gestandaardiseerd op 95% curcumine; N-acetyl cysteïne 
50 mg;  L-taurine 40 mg; L-methionine 40 mg; acerola (Malpighia punicifolia L.) vruchtextract 
30 mg, gestandaardiseerd op 25% vitamine C; betaïne HCI 30 mg; mariadistel (Silybum 
marianum) extract bovengrondse delen 30 mg,  gestan-daardiseerd op 80% silymarine;  
rammenas (Raphanus sativus) wortelextract 30 mg, alfa-liponzuur (R-vorm| 100% natuurlijke 
vorm) 20 mg; vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 1,5 mg (107% ADH); mangaan (bisglycinaat) 
0,5mg (25% ADH); vitamine B9 (calcium-l-methylfolaat) 150 mcg (75% ADH); vitamine B8 
(biotine) 65 mcg (130% ADH); molybdeen (natriummolybdaat) 40 mcg (80% ADH); selenium 
(L-methionine) 20 mcg (36% ADH); vitamine B12 (methylcobalamine) 1 mcg (40% ADH)

CNK: 3115-771         NUT: PL AS 912/95
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MetalClean
Chlorella draagt bij tot de instand-
houding van de normale leverfunctie, 
ondersteunt de inwendige reiniging 
van het lichaam, is een sterke anti-
oxidant en stimuleert de natuurlijke 
afweer van het organisme.

Vitamine C & selenium dragen bij 
tot de normale werking van het im-
muunsysteem en tot de bescherming 
van cellen tegen oxidatieve stress.

Wat zijn de uitzonderlijke eigenschappen van MetalClean?
• Hoogst mogelijke zuiverheid van chlorella dankzij een uniek productieproces 

(cultuur in glazen buizen)
• Buitengewone kwaliteit van spirulina, gekweekt in speciale vijvers ver weg van 

mogelijke industriële en agrarische bevuiling en onderworpen aan de hoogst 
mogelijke controles op eventuele contaminanten

• Biologische, hoogkwalitatieve shiitake, vrij van pesticiden & zware metalen en bevat 
zowel het mycelium als primordia van de shiitake

• Extra synergie met belangrijke nutriënten zoals N-acetyl-L-cysteïne, L-methionine, 
SOD (superoxide dismutase), glutathion, R-alfa liponzuur, vitamine C en selenium

INHOUD
 60 en 120 vegetarische capsules

DOSERING 
  2 x 1 capsule per dag.

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat shiitake (Lentinula edodes Pegler) extract 150 mg, spirulina 

platentis (Spirulina platensis Geitler)gestandaardiseerd op 6 mg fycocyanine 100 mg, n-ace-
tylcysteïne 75 mg, L-glutathion 60 mg, L-methionine 60 mg, chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 
gestandaardiseerd op 2.25 mg chlorofyl 50 mg, vitamine C (calcium-l-ascorbaat) 35 mg 
(44%ADH), schietwilg (Salix alba. L) gestandaardiseerd op 3.5 mg saliciine 35 mg, liponzuur 
(R-vorm) 25 mg, OPC fytosoom (oligomere proanthocyanidinen) 20 mg, SOD 4 mg, vitamine 
B (riboflavine) 1,4 mg (100% ADH), selenium (L-methionine) 16 mcg (29% ADH)

CNK 60 caps: 3179-983 - 120 caps: 3179-975         NUT: PL AS 912/99 
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PuriVal Plus
Mariadistel en paardenbloemwor-
tel dragen bij tot de instandhouding 
van de normale leverfunctie. 
Bosbessap is goed voor een norma-
le darmfunctie; grote klitwortel 
helpt uw huid in goede conditie 
houden; artisjokblad bevordert de 
spijsvertering en Javaanse thee 
helpt uw vochthuishouding in 
balans houden.

INHOUD   200 ml

DOSERING    ‘s Morgens en ‘s avonds neemt u telkens 5 ml met een groot glas water. 
PuriVal Plus mag ook verdund worden door 10 ml van de vloeistof te verdunnen in een liter 
water om dan verspreid over de dag in te nemen. Een kuur duurt bij voorkeur minstens drie 
weken. Dergelijke kuur mag 2 tot 3 maal per jaar worden gevolgd. 

INGREDIËNTEN   10 ml bevat: artisjok (Cynara scolymus) bladextract 74 mg, gestandaardi-
seerd op 2.5% chlorogeenzuur; berk (Betula pendula) bladextract 74 mg, gestandaardiseerd op 
2,5% iperoside; geconcentreerd pruimensap (Prunus domestica) 7341 mg; gewone duivekervel 
(Fumaria officinalis) extract bovengrondse delen 74 mg, gestandaardiseerd op 0,04% protopine; 
grote klitwortel (Arctium lappa) wortelextract 99 mg, gestandaardiseerd op 2% inuline; Italiaanse 
acaciahoning 2480 mg; Javaanse thee (Orthosiphon stamineus) bladextract 7 mg, gestandaardiseerd 
op 0,2% sinensetine; mariadistel (Sylibum marianum) zaadextract 124 mg, gestandaardiseerd op 
80% silymarine; mierikswortel (Amoracia rusticana) wortelextract 99 mg; paardenbloem (Taraxacum 
officinalis) wortelextract 99 mg, gestandaardiseerd op 2% inuline; perensap (Pyrus) 248 mg; puur 
bosbessap (Vaccinium myrtillus) 372 mg; vlierbes (Sambucus nigra) 37 mg

CNK: 2792-760         NUT: PL 912/44

Wat maakt PuriVal Plus zo bijzonder?
• PuriVal Plus is eenvoudig in gebruik dankzij zijn vloeibare vorm
• Plantaardig hoogstandje om uw gezondheid in de lente en/of de herfst een extra 

duwtje in de rug te geven 
• Alle plantenextracten zijn één voor één van gestandaardiseerde kwaliteit, 

waardoor elke nieuwe productie (elk lotnummer) gegarandeerd een vaste 
hoeveelheid aan actieve stoffen bevat

• Zeer aangenaam van smaak
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SilyPhyt
Wat zijn de uitzonderlijke kwaliteitskenmerken van dit 
silybinefytosoom?
• Het mariadistelextract is gekoppeld aan fosfatidylcholine voor een 

betere opname
• Geproduceerd volgens het gepatenteerde fytosoomproces
• 100% geconcentreerd op silybine, component met de grootste 

fysiologische activiteit
• Verhoogde biobeschikbaarheid 
• Silybine in fytosoomvorm is ongeveer 5 maal beter opneembaar 

dan ongebonden silybine
• Beproefde kwaliteit

INHOUD   
 60 vegetarische capsules

DOSERING 
 1 à 2 vegetarische capsules per dag.

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: maria-

distel (Silybum marianum) extract in 
fytosoomvorm 120 mg. Iedere capsule 
bevat 80 mg fosfatidylcholine en 40 
mg silybine. Bevat soja.

CNK: 2385-714         NUT: PL 912/22

Mariadistel als silybinefytosoom draagt 
bij tot de instandhouding van de normale 
leverfunctie.
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Luchtwegen

Deze supplementen bevatten 
kruidenextracten die de keel tot rust 
brengen, een verzachtende invloed hebben 
op de luchtwegen of u vrijer laten ademen.
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ImmunoSan
Ronde zonnedauw en IJslands mos hebben een 
verzachtende invloed op de luchtwegen en 
brengen de keel tot rust.

De vitamine C in de formule draagt bij tot een 
normale werking van het immuunsysteem en de 
bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

Wat zijn de specifieke kenmerken van ImmunoSan?
• Siroop op basis van kwaliteitsvolle acaciahoning i.p.v. suiker
• Synergie tussen 7 hoogkwalitatieve plantenextracten
• Aangenaam van smaak
• Bevat venushaar, ronde zonnedauw, IJslands mos, pepermunt, 

zwarte bes, vitamine C en pompelmoeszaad
• Mag ook gebruikt worden bij kinderen vanaf 3 jaar om de 

winter goed voorbereid in te gaan. Pepermunt en vitamine C 
dragen immers bij tot de normale werking van het immuunsys-
teem.

INHOUD   200 ml

DOSERING 
 3-6 jaar: 2 x 5,0 ml per dag, tussen 

de maaltijden. 6-12 jaar: 2 x 7,5 
ml per dag, tussen de maaltijden. 
Volwassenen: 3 x 7,5 ml per dag, 
tussen de maaltijden. ‘s Morgens 
niet op een nuchtere maag inne-
men. Deze siroop nooit aanbrengen 
op het gezicht of op de borst van 
baby’s en jonge kinderen.

INGREDIËNTEN
 22,5 ml siroop bevat: acacia honing 625 mg, 

grindelia (Grindelia robusta) glyc. extract 
1125 mg; IJslands mos (Cetraria islandica) 
675 mg, pepermunt (Mentha piperita) 
bladextract 675 mg; pompelmoes (Citrus 
paradisi) zaadextract 11,25 mg; ronde 
zonnedauw (Drosera rotundifolia) extract 675 
mg; venushaar (Adiantum capillus-veneris) 
extract 900 mg; vitamine C 22,5 mg 
(37,5% ADH); zwarte aalbes (Ribes nigrum) 
besextract 450 mg

CNK: 2552-164         NUT: PL 912/35
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KalmCold
Indiase gentiaan en vlierbes 
hebben een verzachtende 
invloed op de luchtwegen.

Bij abrupte verschillen in 
temperatuur en luchtvochtigheid 
kan uw weerstand vaak wat hulp 
gebruiken. Het is raadzaam om bij 
een kriebel in uw keel binnen de 
twee dagen een kuur met Indiase 
gentiaan (Andrographis paniculata 
Nees) te starten. 

INHOUD   30 vegetarische capsules

DOSERING    Vanaf 6 jaar: 1 vegetarische capsule per dag, na de maaltijd. Niet langer dan 1 week 
gebruiken. Volwassenen: 1 tot 3x2 vegetarische capsules per dag, na de maaltijd. Vanaf drie dagen 
gebruik treedt gewoonlijk een duidelijke verlichting van de symptomen op. Best gebruik starten 
binnen de 48 uur na het verschijnen van griep- of verkoudheidsymptomen. Niet gebruiken tijdens 
de zwangerschap en borstvoedingsperiode.

INGREDIËNTEN   1 vegetarische capsule bevat: Indiase gentiaan (Andrographis paniculata 
Nees) bladextract 140 mg,  gestandaardiseerd op 33% andrographoliden; vlierbes (Sambucus ni-
gra) vruchtextract 140 mg, gestandaardiseerd op 13% anthocyaninen; pelargonium (Pelargonium 
sidoides) wortelextract 60 mg, gestandaardiseerd op ≥ 0,3% umckalin

CNK: 2878-619         NUT: PL 912/48

Wat zijn de sterke kwaliteitskenmerken van KalmCold?
• Extracten van andrographis en pelargonium die je met een gerust gevoel kunt gebruiken
• Andrographis extract van een beproefde kwaliteit (KalmCold)
• Andrographis extract bevat slechts een minimum (< 5%) van het bestanddeel dat 

verantwoordelijk is voor een bloeddrukverlagende bijwerking van vele andere 
 Andrographis extracten
• Hoge standaardisaties van Andrographis paniculata en Sambucus nigra
• Standaardisatie Pelargonium wortelextract op umckalin garandeert identificatie van 

de correcte pelargoniumsoort
• Zwarte vlierbes met een hoog gehalte aan anthocyaninen die bijdragen tot de 

ondersteuning van het immuunsysteem
• Bijzondere synergie tussen verschillende, hoogkwalitatieve plantenextracten
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NutriCold
Grindelia, tijm en vlierbloesem hebben een 
verzachtende invloed op de 
luchtwegen.

De plantaardige extracten van grindelia, tijm en 
vlierbloesem helpen u vrijer te ademen; extrac-
ten uit eucalyptus en de zilverspar helpen uw 
keel schoon houden en vitamine C draagt bij tot 
de normale werking van het immuunsysteem.

Wat zijn de specifieke kenmerken van NutriCold?
• Kruidensiroop ter ondersteuning van de luchtwegen
• Bevat grindelia, eucalyptus, grove den, tijm, vlierbloesem, zilverspar, 

ronde zonnedauw en vitamine C
• Toevoeging van kwaliteitsvolle acaciahoning i.p.v. suiker
• Aangenaam van smaak
•  Synergie tussen 7 hoogkwalitatieve plantenextracten

INHOUD   
 200 ml siroop

DOSERING 
 Enkel volwassenen: 2 tot 3 x per dag 7,5 ml 
 tussen de maaltijden. ‘s Morgens niet op een nuchtere maag innemen.

INGREDIËNTEN  
 22,5 ml siroop bevat: acacia honing 11250 mg; grindelia robusta (Grindelia robusta) extract 

bloeiende twijgpuntjes 1125 mg; eucalyptus (Eucalyptus globulus) bladextract 900 mg; grove 
den (Pinus sylvestris) knopextract 675 mg; tijm (Thymus vulgaris) bloem- en bladextract  675 
mg; vlierbloesem (Sambucus nigra) bloemextract 675 mg; zilverspar (Abies pectinata) knop en 
besextract 450 mg; ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) extract 225 mg; vitamine C 22,5 mg

CNK: 2552-172         NUT: PL 912/34



Spijsvertering

Ingrediënten die de functie van de maag 
helpen ondersteunen en bijdragen tot een 
betere vertering van de voedingsstoffen.
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Mastica
Mastic gum ondersteunt de spijsvertering in de maag en is 
maagvriendelijk.

Wat zijn de bijzondere eigenschappen van Mastica?
• Mastica of  ‘Mastic gum’  is het harshoudend extract van een inlandse boom 

(Pistacia lentiscus) op het Griekse eiland Chios
• Hoge standaardisatie op actieve stoffen
• Ondersteunt de spijsvertering in de maag

Mastica wordt best in combinatie gebruikt met Rizinate.

INHOUD   
 120 vegetarische capsules

DOSERING 
 2 x per dag 1 tot 2 capsules 
 tussen de maaltijden.

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: gom 

of  ‘mastic gum’ (Pistacia lentiscus) 
500 mg. Actieve bestanddelen: alfa 
en bèta-masticonzuur (4%) 20 mg, 
alfa-masticoresin (30%) 150 mg, 
alfa-masticonzuur (20%) 100 mg, 
bèta-masticonzuur (18%) 90 mg, 
bèta-masticoresin (20%) 100 mg, 
etherische olie (pineen, 2%) 10 mg, 
masticolzuur (0,5%) 2,5 mg

CNK: 2231-066         NUT: PL 912/18
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Optimized Rizinate
Zoethout ondersteunt de 
spijsvertering en draagt bij tot de 
ondersteuning van de normale 
maagfunctie.

Optimized Rizinate is een zeer 
krachtig zoethoutextract dat niet moet 
gekauwd worden voor een effectief 
resultaat. De meeste zoethoutprepara-
ten die moeten gekauwd worden zijn
zeer slecht van smaak en bevatten heel 
wat onaangename hulpstoffen.

INHOUD   
 60 capsules

DOSERING 
 2 x 1 capsule per dag, liefst voor 

de maaltijd in te nemen.

INGREDIËNTEN  
 1 capsule bevat: zoethout* (Glycyrrhiza 

glabra) wortelextract, gestandaardi-
seerd op 3.5% glabridine en >10% 
totale flavonoiden 75 mg

 * zonder glycyrrhizine

CNK: 3255-965          NUT: PL 912/20

Wat zijn de bijzondere eigenschappen van Optimized Rizinate?
• Bevat geen glycyrrhizine dat de bloeddruk verhoogt
•  Gestandaardiseerd op 3,5 % glabridine
•  Werkt reeds bij een zeer lage dosis
•  Wetenschappelijk bewezen kwaliteit

Rizinate kan in combinatie genomen worden met Mastica.
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PermeaVit
Aloë vera en heemst bevorderen 
de spijsvertering.

Aloë vera (Aloe Vera) en heemst 
(Althea officinalis) zijn goed voor 
de darmwerking. Aloë vera draagt 
ook bij tot de inwendige reiniging 
van het lichaam. Verder dragen 
Aloë vera, selenium, foliumzuur, 
vitamine B6, zink en vitamine C bij 
tot de normale werking van het 
immuunsysteem.

INHOUD   150 g

DOSERING    2 à 3 afgestreken koffielepels per dag, oplossen in water of fruitsap.

INGREDIËNTEN   1 afgestreken koffielepel (3 g) bevat: L-glutamine (plantaardige oorsprong) 
1500 mg; arabinogalactan 300 mg; Aloe vera (Aloe vera) bladextract 250 mg, gestandaardiseerd op 
126 mg polysachariden; N-acetylglucosamine 250 mg; rode iep (Ulmus rubra) schorsextract 75 mg; 
bioflavonoïden complex 75 mg; vitamine C (L-ascorbinezuur) 50 mg (62,5% ADH);  N-acetylcysteïne 
50 mg; heemst (Althaea officinalis) wortelextract 50 mg, gestandaardiseerd op 16 mg polysacha-
riden; vitamine B3 (nicotinamide) 10 mg (62,5% ADH); vitamine E (100% natuurlijk) 10 mg (83% 
ADH); vitamine B5 (calciumpanthotenaat) 5 mg (83% ADH); zink (zinkmono-L-methioninesulfaat) 5 
mg (50% ADH); vitamine B6 (pyridoxine HCL) 1,8 mg (128,5% ADH); vitamine B2 (riboflavine) 1,4 
mg (100% ADH); vitamine B1(thiamine) 1,2 mg (109% ADH); bèta-caroteen (natuurlijke vorm) 250 
mcg (31% ADH); vitamine B9 (calcium-L-methylfolaat) 125 mcg (62,5% ADH); selenium (selenome-
thionine) 50 mcg (91% ADH). Gezoet met steviolglycosiden.

CNK: 3095-619         NUT: PL/AS 912/94

Wat zijn de uitzonderlijke kenmerken van PermeaVit?
• Bevat plantaardige L-Glutamine via een ingenieus fermentatieproces
• Farmaceutische kwaliteit van L-Glutamine (100% zuiverheid)
• Biologische Aloë vera bevat belangrijke polysachariden
• Gepatenteerd productieproces van Aloë vera garandeert de uitzonderlijke kwaliteit
• Uniek extractieproces (op waterbasis) van arabinogalactan levert wateroplosbare 

vezels en bioactieve flavonoïden
• Natuurlijke N-acetylglucosamine van farmaceutische kwaliteit
• Gezoet met steviolglycosiden
• Doordachte synergie van planten, aminozuren, mineralen en vitaminen

AWARD

BEST
PRODUCT

2014
PERMEAVIT
NUTRI- & PHYTOTHERAPY
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Suikerstofwisseling

Plantenextracten die belangrijke actieve 
stoffen bevatten en nutriënten voor 
een optimale ondersteuning van het 
suikermetabolisme.
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Glucoril
Kaneel, banaba en Gymnema sylvestre ondersteunen de 
suikerstofwisseling. Glucoril bevat ook biotine dat bijdraagt 
tot een normaal energieleverend metabolisme en chroom die 
bijdraagt tot de instandhouding van normale bloedsuiker-
gehalten.

INHOUD   
 60 of 120 vegetarische capsules

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: kaneel (Cinnamomum aromaticum Nees) waterextract van de 

schors 213 mg, gestandaardiseerd op 6,39 mg type-A polymeren; gymnema (Gymnema 
Sylvestre) bladextract 150 mg, gestandaardiseerd op 37,5 mg gymnemische zuren;  banaba 
(Lagerstroemia speciosa) bladextract 33 mg, gestandaardiseerd op 0,33 mg corosolzuur; 
vitamine B8 (biotine) 100 mcg (200% ADH), chroom (picolinaat) 60 mcg (150% ADH)

Met welke sterke eigenschappen onderscheidt 
Glucoril zich van de andere preparaten?
• Waterextract van kaneel dat beter verdragen wordt dan 

volledig kaneelpoeder
• Zeer doordachte synergie tussen de gebruikte 
 plantenextracten
• Beproefde extracten van kaneel en banaba
• Enkel extracten met een correcte standaardisatie
• Inclusief chroom en biotine, twee onontbeerlijke 
 micronutriënten voor de stofwisseling

CNK 60 caps: 2948-610 - 120 caps: 2948-628         NUT: PL 912/81

AWARD

BEST
PRODUCT

2013
GLUCORIL
NUTRI- & PHYTOTHERAPY

DOSERING 
 1 à 3 capsules per dag voor de maaltijd.
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Synbiotica

Deze producten bevatten levensvatbare 
bacteriën in combinatie met fructo-
oligosacchariden waardoor ze tot de groep 
van synbiotica behoren.
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Probiotic Caps Acidophilus
Dit preparaat bestaat uit 2 soorten 
melkzuurbacteriën in combinatie 
met fructo-oligosacchariden  
➝ synbioticum. 

Het ideale synbioticum 
voor elke dag!

Waarom kiezen kwaliteitsbewuste mensen voor Probiotic Caps Acidophilus?
• Vegetarische capsule met 1.24 miljard levensvatbare bacteriën (2 soorten)
• Lactobacillus acidophilus DDS-1 is grondig gekarakteriseerd
• Unieke eigenschappen van L. acidophilus DDS-1
• Speciaal productieproces ➝ beschermt de melkzuurbacteriën tegen maagsap en 

galzouten
• Stammen kunnen met een gerust gevoel gebruikt worden
• Gepatenteerde technologie ➝ garandeert hoge stabiliteit van stammen bij 
 kamertemperatuur
• Extra toevoeging van fructo-oligosacchariden (FOS)
• Synbioticum hoeft niet gekoeld bewaard te worden
• Zuivel- en glutenvrij

INHOUD
 30 vegetarische capsules

DOSERING 
 1 vegetarische capsule per dag. 

De capsules mogen opengemaakt 
worden bij slikproblemen. De 
inhoud ervan mag vermengd 
worden met voeding.

INGREDIËNTEN
 1 vegetarische capsule bevat: 
 lactobacillus acidophilus (DDS-1) & 

bifidobacterium longum 1,24 miljard 
CFU*, FOS (fructo-oligosacchariden) 2 mg

 

CNK: 3072-477         NUT: AS 912/25

* CFU: Colony Forming Units = melkzuurbacteriën
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Probiotic Caps Forte
Dit preparaat bestaat uit 7 soorten 
melkzuurbacteriën in combinatie 
met fructo-oligosacchariden 
➝ synbioticum. 

Het breed-spectrum 
synbioticum bij uitstek!

Waarom kiezen kwaliteitsbewuste mensen voor Probiotic Caps Forte?
• Vegetarische capsule met 20 miljard levensvatbare bacteriën (7 soorten)
• Lactobacillus acidophilus DDS-1 is grondig gekarakteriseerd
• Unieke eigenschappen van L. acidophilus DDS-1
• Speciaal productieproces ➝ beschermt de melkzuurbacteriën tegen maagsap en 

galzouten
• Stammen kunnen met een gerust gevoel gebruikt worden
• Gepatenteerde technologie ➝ garandeert hoge stabiliteit van stammen bij kamer-

temperatuur
• Extra toevoeging van van fructo-oligosacchariden (FOS)
• Synbioticum  hoeft niet gekoeld bewaard te worden
• Zuivel- en glutenvrij

INHOUD   
 30 vegetarische capsules

DOSERING
 1 vegetarische capsule per dag. 

De capsules mogen opengemaakt 
worden bij slikproblemen. De 
inhoud ervan mag vermengd 
worden met voeding.

INGREDIËNTEN
 1 vegetarische capsule bevat: Lactobacil-

lus acidophilus (DDS-1), bifidobacterium 
lactis, lactobacillus plantarum, lacto-
bacillus rhamnosus, lactobacillus casei, 
bifiobacterium longum, streptococcus 
thermophilus 20 miljard CFU*, FOS 
(fructo-oligosacchariden) 10 mg

CNK: 3072-485         NUT: PL 912/50

* CFU: Colony Forming Units = melkzuurbacteriën
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Probiotic Caps Yeast Balance
Dit preparaat bestaat uit 5 soorten 
melkzuurbacteriën in combinatie 
met fructo-oligosacchariden   
➝ synbioticum. 

Waarom kiezen kwaliteitsbewuste mensen voor Probiotic Caps Yeast Balance?
• Vegetarische capsule met 10 miljard levensvatbare bacteriën (5 soorten)
• Lactobacillus acidophilus DDS-1 is grondig gekarakteriseerd
• Unieke eigenschappen van L. acidophilus DDS-1
• Unieke stam Lactobacillus paracasei
• Speciaal productieproces ➝ beschermt de melkzuurbacteriën tegen maagsap en 

galzouten
• Stammen kunnen met een gerust gevoel gebruikt worden
• Gepatenteerde technologie ➝ garandeert hoge stabiliteit van stammen bij kamer-

temperatuur
• Extra toevoeging van fructo-oligosacchariden (FOS)
• Synbioticum hoeft niet gekoeld bewaard te worden
• Zuivel- en glutenvrij

CNK: 3117-223        NUT: AS 912/51

* CFU: Colony Forming Units = melkzuurbacteriën

INHOUD
 30 vegetarische capsules

DOSERING 
 1 vegetarische capsule per dag. De 

capsules mogen opengemaakt worden 
bij slikproblemen. De inhoud ervan mag 
vermengd worden met voeding.

INGREDIËNTEN
 1 vegetarische capsule bevat: 
 Lactobacillus acidophilus (DDS-1), 

Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus paracasei: 10 milliard CFU*, 
FOS (fructo-oligosacchariden) 17,5 mg
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Voor de man

Ingrediënten die specifiek door mannen 
worden gebruikt.
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SabalCare Complex
Zaagpalmbes (Serenoa repens 
of Sabal) en sierpompoenzaad 
(Cucurbita pepo) worden specifiek 
door mannen gebruikt. 

De zaagpalmbes bevat voldoende 
vetzuren en sterolen om een 
ondersteunende rol te vervullen. 

Waarom kiezen zo veel mannen voor dit preparaat op basis van zaagpalm?
• Sabal- en pompoenpitextract van gestandaardiseerde kwaliteit via 
 gaschromatografie
• Sabal-extract van een beproefde kwaliteit
• Hypoallergeen pompoenpitextract met ≥ 85% vetzuren naast delta-7 sterolen en 

squaleen
• Betrouwbare doseringen van verschillende antioxidanten zoals vitamine E, zink, 

selenium en vitamine D3
• Mineralen en vitaminen in de meest optimale biologische beschikbaarheid

INHOUD   
 60 softgels

DOSERING 
 1 softgel per dag, bij voorkeur 
 voor de maaltijd.

CNK: 2681-765         NUT: AS 912/54

INGREDIËNTEN  
 1 softgel bevat: dwergpalm of sabal (Serenoa 

repens) extract 160 mg, gestandaardiseerd 
op 93,5% vetzuren en sterolen; pompoenpit 
(Cucurbita pepo) extract 160 mg, gestan-
daardiseerd op min. 85% vetzuren, vitamine 
E (D-alfa tocoferyl acetaat/natuurlijke vorm) 
15 mg; zink (bisglycinaat) 5 mg (50% ADH); 
lycopeen 1,875 mg;  selenium (L-selenome-
thionine) 25 mcg (45% ADH); vitamine D3 
(cholecalciferol) 3,75 mcg (75% ADH)
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Voor de vrouw

Deze supplementen bevatten ingrediënten 
die voornamelijk gebruikt worden door 
vrouwen boven de 50 jaar.
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NutriSoy
NutriSoy bevat soja-isoflavonen, de 
plantaardige oestrogenen die vooral ge-
bruikt worden door vrouwen ouder dan 
50 jaar. NutriSoy wordt vooral gebruikt 
bij opvliegers en prikkelbaarheid ten 
gevolge van de menopauze. 

De kracht van NutriSoy gaat uit van 
het hoge gehalte aan genisteïne, het 
belangrijkste soja-isoflavon.

Waarom kiezen vrouwelijke 50-plussers voor NutriSoy?
• Bevat een complete sojamatrix met saponinen, bèta-glucanen, fosfolipiden, 
 aminozuren en vitaminen voor een betere opname van de isoflavonen.
• Bevat een hoog gehalte aan genisteïne
• Bevat niet-genetisch gemanipuleerde sojaproducten (non-GMO)

INHOUD   
 60 vegetarische capsules

DOSERING
 1 capsule per dag.

CNK: 2554-855         NUT: PL 912/37

* Soynatto (niet-genetisch gemanipuleerd of non-GMO en gefermenteerde biologische soja)
** NovaSoy (niet-genetisch gemanipuleerd of non-GMO)

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: sojaboonpoeder* 

(Glycine max) 400 mg, sojaboon** (Glycine 
max) extract 100 mg, gestandaardiseerd op 
40 mg isoflavonen ➝ bevat 20 mg genistine/
genisteïne, 14.8 mg daïdzine/daïdzeïne en 4.4 
mg glycitine/glyciteïne. Bevat Soja.
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Overige producten

Supplementen met speciale of goed gekende 
ingrediënten.

Spijtig genoeg mogen wij in het kader van de nieuwe 
Europese wetgeving i.v.m. gezondheidsclaims niet 
uitleggen aan de consument waar deze producten voor 
toegepast kunnen worden.
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Caprystatin
Wat zijn de bijzondere kenmerken van Caprystatin?
• Bevat een uniek vetzuurmengsel uit kokosolie met een gestandaardiseerde hoeveelheid van 

het middellange-keten-vetzuur caprylzuur
• De formule is zodanig samengesteld dat het caprylzuur langzaam (slow released) vrijkomt 
 in de darm; op die manier wordt de actieve stof beter verspreid in het darmstelsel
• Dankzij de middellange ketenlengte gaat caprylzuur vervolgens rechtstreeks 
 vanuit de darm naar de lever waar dit vetzuur vrij snel 
 gemetaboliseerd wordt

INHOUD   
 90 tabletten

DOSERING 
 1 tot 3 tabletten, 2 x per dag 
 (de dosering geleidelijk - wekelijks - 
 verhogen).

INGREDIËNTEN  
 1 tablet bevat: caprylzuur (als magne-

siumcaprylaat; 7 mg magnesium - 2% 
ADH) 100 mg

CNK: 2803-963         NUT: AS 912/46
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IP6 Gold
Inositol is een suikermolecule die tot het vitamine B-complex 
behoort. Plaats zes fosfaatgroepen op inositol en u verkrijgt IP6 
(Inositolhexafosfaat). IP6 is aanwezig in al onze cellen.

IP6 is een bestanddeel uit vezels, afkomstig van volle granen en 
groenten. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat IP6 uit granen en 
groenten zeer slecht door het lichaam wordt opgenomen omdat het 
gebonden is aan proteïnen en mineralen zoals calcium, magnesi-
um of kalium. Het is voor het lichaam dikwijls zeer moeilijk deze 
proteïnecomplexen te doorbreken. Indien we IP6 vrijmaken van deze 
componenten en puur aan het lichaam toedienen tezamen met 
inositol, zien we  gezondheidsondersteunende eigenschappen.

Wat zijn de bijzondere kenmerken van 
IP6 Gold?
• Gepatenteerde formule met een juiste 

moleculaire verhouding tussen IP6 en inositol 
om zo IP3 te kunnen vormen

• De doordachte synergie tussen IP6 en inositol is 
het resultaat van meer dan 20 jaar onderzoek

• Zeer zuivere vorm van IP6, vrijgemaakt van 
fytinezuur

• Beproefde kwaliteit

INHOUD   
 120 vegetarische capsules

DOSERING 
 2 vegetarische capsules 2 x per dag. Dit 

product wordt best ingenomen op een 
nuchtere maag of tussen maaltijden in 
om eventuele bindingen met proteïnen 
te vermijden.

INGREDIËNTEN 
  1 vegetarische capsule bevat: IP-6 

(inositol hexafosfaat uit rijst) 400 mg, 
inositol (uit rijst) 110 mg

CNK: 2730-679         NUT: 912/13
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L-Theanine
L-theanine of γ-glutamylethylamide is een uniek aminozuur 
dat niet wordt ingebouwd in eiwitten, het is bijna uitsluitend 
terug te vinden in de theeplant.

L-theanine is een aminozuur dat voorkomt in groene thee. Het 
product L-Theanine bevat Suntheanine® van het Japanse bedrijf 
Taiyo International. Suntheanine®, L-theanine van farmaceuti-
sche kwaliteit, bezit de allerhoogste kwaliteit en zuiverheid met 
een ongeziene biobeschikbaarheid. Het preparaat L-Theanine 
bevat alleen de L-vorm van theanine en niet de D-vorm (heeft 
op biochemisch gebied geen enkele waarde) die te vinden is in 
goedkope imitaties.

INHOUD   
 60 vegetarische capsules

DOSERING 
 1 tot 2 capsules, 2 tot 3 x per dag.

INGREDIËNTEN  
 1 vegetarische capsule bevat: L-theanine* 100 mg
 * bevat uitsluitend Suntheanine (L-theanine van de allerhoogste kwaliteit) van het Japanse bedrijf Taiyo Internati-

onal

CNK: 2735-405         NUT: AS 912/49

Waarom kiezen voor L-Theanine?
• Bevat enkel de natuurlijke L- vorm van theanine 

uit groene thee
• Gepatenteerde, zuivere vorm van L-theanine 

(Suntheanine®)
• Suntheanine® is met een gerust gevoel te gebruiken
• Beproefde kwaliteit
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Sam Protect
S-adenosylmethionine of SAMe is een bestanddeel dat 
voorkomt in elke cel van ons lichaam en gemaakt wordt uit 
methionine door tussenkomst van ATP (adenosinetrifosfaat, 
een molecule waar het lichaam energie uit genereert). 
Foliumzuur, vitamine B12 en trimethylglycine spelen 
eveneens een rol bij de synthese van SAMe. 

SAMe zorgt voor het methyleringsproces in het lichaam 
waarbij een methylgroep (CH3) wordt overgedragen aan 
een molecuul. Als deze afgifte niet goed verloopt kan dit 
een belangrijke invloed hebben op tal van metabolische 
processen.

INHOUD   
 60 tabletten (enterisch omhuld)

DOSERING 
 1 tablet 2 x per dag, op een 

lege maag (minstens 1/2 uur 
vóór het eten).

INGREDIËNTEN 
  1 tablet bevat: S-adenosylmethionine 

tosylaat disulfaat (200 mg elementaire 
SAMe) 400 mg

CNK: 2348-480         NUT: AS 912/53

Waarom kiezen voor Sam Protect?
• SAMe-tosylaat-disulfaat ➝ zeer stabiel en een 
 belangrijke bron van zwavel voor het lichaam
• Bevat 80% S,S-SAMe, zijnde de hoogst mogelijke 

actieve vorm (lichaamseigen)
• Bevat enkel SAMe bereid door fermentatie uit 
 brouwersgist (Saccharomyces Cerevisiae) ➝ 100% 

natuurlijk nutriënt 
• Maagzuurbeschermde tabletten voor een maximale 

absorptie uit de darm; hierdoor blijft SAMe eveneens 
gevrijwaard van degradatie tijdens bewaring
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Alle producten uit deze folder zijn verkrijgbaar bij uw apotheek

Waarom kiezen voor Nutrisan?
—

• Er worden enkel grondstoffen van de hoogst mogelijke kwaliteit en zuiverheid gebruikt
• Ingenieuze en dikwijls gepatenteerde productieprocessen verhogen de opneembaarheid van de 

grondstoffen
•  Gebruik van planten in een hoge standaardisatie zonder de natuurlijke matrix van de plant te 

veranderen 
•  Er worden enkel 100 % natuurlijke grondstoffen gebruikt met nutriënten in hun natuurlijke vorm 
•  Elk productieproces is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles 
•  Elk product beschikt over uitgebreide analysecertificaten om contaminaties uit te sluiten
•  Innovatieve productontwikkeling waarin rekening wordt gehouden met recente, nutrititionele 

wetenschappelijke ontwikkelingen 
•  Een ruim interessant aanbod waarin het ganse gezin de juiste keuzes kan maken in elk domein 

van de gezondheid

Focused on Science, Driven by Nature

Egide Walschaertsstraat 22 bus i   |   2800 Mechelen   |   T. +32 (0)15 21 51 00   |   F. +32 (0)15 21 51 01
info@nutrisan.com   |   www.nutrisan.com   |   


