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Biobeschikbaarheid - Kwaliteit - 
Grondigheid & Luisteren zijn ons motto! 
Kwaliteitsvolle internationale samenwerkingen 

 doet u dankzij de voedings-
supplementen van Dr Jacobs, kwaliteitsvolle voe-
dingssupplementen van Duitse makelij ontdekken, 
alsook olijfoliën en voedingssupplementen afkoms-
tig van de Olivier (olijfboom ) via de Olivie produc-
ten (allen afkomstig van olijfbomen met een uniek 
chemotype rijk aan polyfenolen waaronder hyd-
roxytyrosol) waarvoor Europese en Amerikaanse 
controles worden uitgevoerd. U kan het geheel 
aan producten terugvinden in hun respectievelijke 
catalogus en op onze site : Dr Jacobs en Olivie.

Onze innovatieve formuleringen

    biedt u ook hun eigen formule-
ringen van kwaliteitsvolle supplementen aan. Onze 
selectie is streng en efficiëntie is gegarandeerd. 

Onze aandacht ligt bij de biobeschikbaarheid van 
de voorgestelde componenten, vaak afkomstig 
uit de natuur maar ook uit hun eigen synergie. 

Al onze producten zijn glutenvrij (behalve de 
Xaventin dat sporen van gluten bevat), lactosevrij 
en zijn voor het grootste deel 100% veganistisch. 
We hebben een groot gamma aan producten 
dat u helpen in het dagdagelijkse leven en u de 
nodige voedingsstoffen geven om de volgende 
zaken te bevorderen : 

• uw energie (Camu Camu , sap van 
 kurkuma / gember, ...) 

• uw vruchtbaarheid (FetirlHom voor man-
nen en Inodys Fertility Mix voor vrouwen) 

• gezonde gewrichten (Alphaflex60, 
 Articulovum, Harpagoforte, ...) 

• gezonde cardiovasculaire functies  
(Omega3+, DHA/EPA/SDA marins, ...) 

• gezonde intestinale functies 
(Lactiproimmunitum+bio, Transit succes, 
L-Glutamine, ...) 

Een aantal van onze formuleringen met Endo-
criway of Lacto G Crispatus Bio zijn compleet en 
uniek bedacht voor 

vrouwen. 

Wij zijn steeds op zoek naar het verbeteren van 
onze formuleringen. Wij zijn beschikbaar en 
attent indien u ons in onze werkwijze wilt verder 
helpen.

Kies voor onze kwaliteitsvolle elementen in de 
vorm van actieve producten. Ons team staat ter 
uwer beschikking en doet er alles aan om aan uw 
wensen te voldoen. 
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Ouderdom, dagelijkse activiteiten (fysiek of staand 
werk, sport) en soms onevenwichtige voeding. 
Allemaal reden dat u aanzetten uw gewrichten te 
ondersteunen. 

 heeft 8 formuleringen ontwikkelt 
om uw gewrichten te optimaliseren, uw kraakbeen 
en skeletbouw te ondersteunen en collageen te 
vormen. 

De biobeschikbaarheid van onze compomenten is 
steeds gemaximaliseerd (collageen hydrolyse type 
2, Ovomet 100% puur eimembraan, Lithothamne rijk 
aan beschikbaar calcium...). 

Alphaflex60

> Kraakbeen

Articulovum

> Pezen & Gewrichten

Cat’s pro®

> Gewrichten & Immuniteit

Harpagoforte

> Gewrichten

Jus de Kurkuma bio

> Gewrichten, Lever & Immuniteit 

Jus de Kurkuma/Veenbes bio

> Gewrichten & Veenbes

Jus de Curcuma/Gember bio

> Gewrichten, Spijsvertering & Energie

LithoCalcium K+D

> Skeletbouw & Gebit

Gezonde gewrichten���



 ü Rijk aan microvoedingsstoffen 

 ü Collageen hydrolyse type 2 & hyaluronzuur 

 ü Verrijkt met vitamine B3 en C 

Top vitaliteit2 en gewrichten1! 
Of u nu 20 en sportief, een harde werker of 
senior bent, het is steeds aangeraden zorg te 
dragen voor uw gewrichten en energiemetabo-
lisme*. 

AlphaFlex is rijk aan vitamine C en B3
 �  1 Vitamine C optimaliseert een normale 

vorming van collageen om de normale 
functies van de botten en gewrichten te 
verzekeren. Dit zorgt ook voor een normale 
werking van de tanden, het tandvlees en de 
huid. 

 �  2 Vitamine C en B3 bevorderen de 
vermindering van vermoeidheid. 

Een innovatief duo 
Alphaflex is rijk aan collageen hydrolyse type 
2 en hyaluronzuur, beide in overvloed terug te 
vinden in uw gewrichten. 

 �  Ons hyaluronzuur is natuurlijk, afkomstig van 
gisting.

Voornamelijk terug te vinden in cosmetica, in 
crèmes tegen veroudering, is hyaluronzuur ook 
overvloedig terug te vinden in het synoviaal 
vocht van onze gewrichten (gewrichtsvloeistof, 
elastisch en stroperig waarin het kraakbeen van 
een gewricht baadt). 

AlphaFlex 60 is rijk aan hyaluronzuur. 
 �  Ons collageen is gehydrolyseerd, van het 

type II en natuurlijk, afkomstig van kip.

In AlphaFlex 60 wordt collageen gehydrolyseerd, 
hierdoor kunnen grote moleculen afgebroken 
worden in kleine eiwitten van een laag molecu-
lair gewicht (0,5 tot 3,5 kDa) die perfect opgeno-
men worden door uw organisme. 

( doelweefsel: gewricht en botten...). 

Het collageen van de Alphaflex 60 is 100% van het 

type II. Deze is in overvloed terug te vinden in uw 
kraakbeen. Het verschilt hierdoor enorm met de 
andere formuleringen die bestaan uit collageen 
van het type I en II. Het type I is niet specifiek van 
gewrichten. 

Het collageen van kip heeft het voordeel een struc-
tuur te hebben dat erg lijkt op die van het menseli-
jke kraakbeen. Het wordt heel goed opgenomen. 
Een dagelijkse dosis gedurende minimum 3 
maanden is aanbevolen!

1 capsule

Collageen hydrolyse type II 60    mg

Hyaluronzuur 25    mg

Vitamine C 40 mg (50%*)

Vitamine    B3 8    mg    (50%*)

*Dagelijkse referentie-inname

Gebruiksaanwijzing
1 capsule per dag met water 

Ons advies: neem Alphaflex60 samen in met Har-
pagoForte voor een optimale tevredenheid. 

Alphaflex60
Uw botten en gewrichten 1 !
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60 porties

60 capsules
±0,50€/dag

5 425036 460461

PRODUCTCODE :    NMNM03 NUT/AS    979/47



Articulovum
Voor kraakbeen,  
pezen & gewrichten* !

 ü  Synergie van Boswellia, Brandnetel en 
Vitamine C

 ü Voor gezonde gewrichten

 ü  Ovomet (puur eimembraan); unieke en 
gepatenteerde techniek 

Hoeveel uren zit u per dag? Sportief of 
fysiek werk? 
Articulovum verbindt het membraan van de 
eierschaal met de Grote brandnetel rijk aan kie-
zelaarde, de boswellia rijk aan boswellia-zuur en 
de Vitamine C. 

Waarom het brevet van Ovomet®? 
OVOMET® is een natuurlijk bestanddeel afkoms-
tig uit het eierschaalmembraan, dat verkregen 
wordt door een unieke en gepatenteerde tech-
niek. 

Het bevat voornamelijk bestanddelen die terug-
gevonden worden in uw gewrichten. 

 �  Het hyaluronzuur (HA) (4%) dat vooral 
gebruikt wordt in crèmes tegen veroudering. 
Het is ook een onderdeel van onze 
gewrichten. 

 �  Het collageen type van het type I, V en X (33-
38%) is het belangrijkste ingrediënt in onze 
botstructuur. Het collageen type I is met 
overvloed terug te vinden in onze botten 
en pezen; die van het type V bevindt zich in 
het bindweefsel en verbindt zicht met het 
type I, het type X is terug te vinden in het 
hypertrofisch en gemineraliseerd kraakbeen. 

 �  De glucosamine (2%) is terug te vinden in 
het kraakbeen van onze 
gewrichten. 

 �  Chondroïtinesulfaat 
(2%) waarvan de 
chondroïtine een 
bestandeel is van 
het kraakbeen. 

Gezonde gewrichten
Articulovum bevat het synergie van de Grote 
brandnetel en de boswellia, 2 planten die 
bekend staan voor de bevordering van gezonde 
gewrichten. 

 �  De Grote brandnetel rijk aan organisch 
silicium en mineralen. 

 �  De Boswellia of 'wierookboom', is afkomstig 
van dorre heuvelachtige regio's in India. 
Van deze boom gebruiken we de hars, die 
rijk is aan Boswellia bestanddelen, actieve 
ingrediënten die ons interesseren. 

Vitamine C en kraakbeen
Onze formulering is verrijkt met acerola, rijk 
aan vitamine C, die de normale vorming van 
collageen bevordert (botvorming, kraakbeen, 
tanden en tandvlees, ...). 
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30 porties

90 capsules
±0,85€/dag

5 425036 460652

PRODUCTCODE:    NMNM11 NUT_PL_AS_979/80

Ovomet®

eierschaal - 
membraan

Andere

Chondroïtine

Glucosamine

Collageen

Hyaluronzuur



Naast het ondersteunen van de normale vorming 
van collageen om de normale functies van uw 
botten en kraakbeen te verzekeren, draagt vit-
amine C ook bij aan het optimaliseren van vele 
andere functies in uw organisme, bijvoorbeeld: 

 �  het behoud van de normale werking van 
uw immuunsysteem, ook tijdens en na een 
intense lichamelijke inspanning 

 �  vermindering van vermoeidheid 

 �  bescherming van de cellen tegen oxidatieve 
stress (antioxidanten) 

 �  helpt bij de normale werking van 
psychologische functies (het memoriseren en 
concentratie) 

 �  bevordert het behoud van de normale 
werking van het zenuwstelsel (luciditeit, 
ontspanning) 

 �  de verhoging van 
ijzerabsorptie

 �  ondersteunt de normale 
vorming van collageen om de 
normale werking van ons 
tandvlees, onze huid 
en onze bloedbaan te 
verzekeren. 

Voor wie? 
• Sportievelingen

• Harde werkers 

• Senioren

• Bureauwerk, kapper / 
kapster...

3 capsules

Grote brandnetel 400    mg

Boswellia 323    mg

Eimembraan    (Ovomet®) 300    mg

Acerola waarvan
-    vitamine    C

235    mg 
-    40    mg    (50%)*

*Dagelijkse referentie-inname

Gebruiksaanwijzing
1 capsule 3x/ dag tijdens de maaltijd 

Ingrediënten voor 3 capsules: 
Grote brandnetel (Urtica dioica L.), bos-
wellia (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr.), 
eierschaalmembraan(ovomet®), plantaardige 
capsule (HPMC), rijstzetmeel (vulstof ), acérola/

acerola (Malpighia glabra L.) rijk aan vitamine C. 

Vraag advies aan uw arts en/of apotheek (brand-
netel). Niet toedienen aan kinderen jonger dan 3 
jaar. (vitamine C).
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Vitamine    C 
   (Acerola)

Brandnetel

Boswellia



 ü  Vloeibaar extract voor kattenklauw rijk aan 
werkzame bestanddelen

 ü  Supergeconcentreerd: 10kg kattenklauw per 
flesje = 50g per dagelijkse portie 

 ü  geplukt in het bos door de plaatselijke 
indianen uit het hoogplateau van het 
Peruaans Amazone regenwoud. 

Het beste uit de Amazone 
Ons vloeibaar extract van kattenklauw ook wel 

"wijnstok uit Peru" genoemd, is afkomstig uit het 
tropische amazonewoud van Peru. De naam 

"kattenklauw" verwijst naar de gekrulde doornen 
aan de basis van de bladeren. 

Rijk aan werkzame bestanddelen 
De kattenklauw die wij aanbieden wordt geteeld 
en geplukt door inheemse landbouwers van de 
jungle van Peru, die een voorzichtige selectie 
maken om een mengeling met andere soorten 
te vermijden. Enkel de binnenste delen van de 
schors van de Uncaria Tomentosa worden gebru-
ikt. Deze zijn rijker aan voedingsstoffen, zoals 
tannine, catechine, procyanidine en plantaar-
dige stereolen, dan de Uncaria guanensis soort. 

Ons extract is gestandaardiseerd naar 10:1, er 
is dus 10kg kattenklauw nodig om 1l van het 
geconcentreerd extract Cat's Pro te bekomen. 

Immuniteit en gewrichten
Deze plant wordt traditiegetrouw gebruikt 
om het lichaam te beschermen maar staat ook 
bekend om: 

 �  een goede werking van het immuunsysteem 
te optimaliseren

 �  haar bijdrage bij het behoud van gezonde 
gewrichten

Gebruiksaanwijzing
Meng een theelepeltje van ons product (5mg) 
in een gezond drankje naar keuze (50 tot 100ml). 
Schud goed voor gebruik. 

Niet voor kinderen die jonger zijn dan 3, voor wie 
zwanger is of borstvoeding geeft, als u auto-immu-
unziekten heeft, of als u een orgaantransplantatie 
bent ondergaan.

Ingrediënten
Gestandaardiseerd 10:1 extract van kattenklauw 
(38%) (Uncaria tomentosa), water (41,6%), ethanol 
(19,9 % alcohol per volume), taragom (verdik-
kingsmiddel) (0,5%)

Cat's    Pro®    XP
Goed voor de immuniteit en de gewrichten
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PRODUCTCODE:    NMU002 

25 porties

130 mL
± 1,90€/dag

7 750310 000070
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 ü  10 keer meer gedoseerd aan werkzame stoffen

 ü uniek extract van de zijwortels 

 ü 1 capsule per dag volstaat 

10 x meer harpagosiden  
FORTE, een terechte vermelding 
Het gepatenteerde extract van HarpagoForte 
bevat veel actieve bestanddelen( iridoïden, har-
pagosiden, flavonolen, ...). 

Tien keer meer harpagosiden dan de traditionele 
Harpagophytum extracten. 

Onze methode: enkel gebruik maken van de 
zijwortels : 
Het probleem met traditionele Harpagophytum 
extracten, ook gekend als duivelsklauw, is het 
beperkt gehalte aan actieve bestanddelen. 

In ons Harpagophytum extract worden echter 
enkel de secundaire wortels gebruikt, omdat de 
primaire wortels, die in klassieke voedingssupple-
menten worden gebruikt, wel dezelfde bestand-
delen bevatten, maar in lagere concentratie. 

Wild geplukt 
Onze duivelsklauw wordt geteeld en geplukt door 
de inwoners van Zuid-Afrika (de savanne van Kala-
hari, de loofboombossen in Namibië, in Angola en 
Zimbabwe en zelfs in Madagascar). 

Gewrichten & vertering 
Het Harpagophytum extract bevordert: 

 � normale pezen & gewrichten 

 � een normale vertering

1 capsule 100 g

Harpagophytum 50 mg 208,33 mg

Harpagophytum is de vriend  
van onze gewrichten 

Gebruiksaanwijzing
 1 capsule per dag met water innemen. 

Niet aanbevolen bij het voorkomen van zweren 
(maag of duodenum) of nierstenen.

Ingrediënten
Microkristallyne cellulose (vulstof) , HPMC (cap-
sule) , Harpagophytum (20, 8%) (Duivelsklauw) 
(40% harpagosiden) (Harpagophytum procum-
bens) siliciumdioxide, magnesiumzout van 
plantaardige vetzuren (antiklontermidel), geel 
ijzeroxide (kleurstof)

HarpagoFORTE
Gewrichten, pezen en vertering 

PRODUCTCODE :    NMNM04 PL    979/48

30 porties

30 capsules
0,85€/dag

5 425036 460454



 ü  Alle voordelen van natuurlijk geperst 
biologisch kurkuma sap 

 ü  3 verschillende sappen: 100% kurkuma, of in 
samenstelling met veenbes of gember 

 ü  zonder toevoeging van piperine

Natuurlijk evenwicht tussen plant & kwaliteit 
De kurkuma sappen (met of zonder gember of 
veenbes) zijn gemaakt van de verse wortelstok-
ken van de kurkuma die meermaals geperst wor-
den (een gepatenteerde eco-extractietechniek) 
om alle nuttige stoffen te extraheren, waaronder 
de essentiële kurkuma-oliën die niet terug te vin-
den zijn in het poeder. 

Vind in deze 3 sappen de volledige plant terug, 
zowel de essentiële oliën als de polyfenolen. 

Ze voldoen perfect aan de criteria van de biolo-
gische landbouw en zijn biologisch gecertifieerd 
door Ecocert: 

 � gegarandeerd zonder GMO 

 �  geen alcohol, conserveermiddelen en 
glycerine 

 � geen plastieke verpakkingen 

 �  samengesteld uit minstens 95% ingrediënten 
uit de biologische landbouw 

Zodoende geniet u van het natuurlijk synergie 
van de actieve bestanddelen van de kurkuma.

Natuurlijke biobeschikbaarheid 
De kurkuma sappen hebben geen piperine nodig 
om de opname te verbeteren. 

De essentiële oliën verhogen de opname van 
de curcumine voor het organisme, zonder de 
toevoeging van piperine van peper (piperine 
van peper wordt vaak gebruikt in voedingssup-
plementen om de opname van curcumine te ver-

hogen maar heeft ook het nadeel de ontgifting 
Scapaciteit van de lever te verlagen. 

Totum effect
Het doel van kurkuma sap is niet de concentra-
tie aan curcumine maar wel het gebruik van de 
volledige plant alsook zijn polyfenolen als zijn 
essentiële oliën. Echt " vers" kurkuma sap zonder 
toevoeging van additieven. 

Sap van kurkuma bio Curcm'active®
Sap van kurkuma/ Gember
Van van kurkuma / Veenbes
Voor nog veel meer dan enkel uw gewrichten! 
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PRODUCTCODE : KURKUMA NMNA01 - KURKUMA/GEMBER NMNA02 - KURKUMA/VEENBES NMNA03

25 porties

250 ml
±0,55€/dag 
±0,58€/dag

Kurkuma bio Kurkuma/Gember Kurkuma/Veenbes

0 793573 982438 3 683080 203409 9 780201 379624
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Kurkuma sap Kurkuma sap / Gember Kurkuma sap / veenbes 

Identieke 
voordelen bij 
de 3 sappen 

✓ normale en gezonde gewrichten 
✓ normale hepatische functies (gezonde lever) 

✓ normale immuunfuncties 
✓ bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress en ondersteuning van een normale huid 

✓ draagt bij aan een normale hartfunctie 
✓ ondersteunt de normale werking van het zenuwstelsel (ontspanning) 

Andere 
voordelen 

Gember draagt ook bij aan de volgende 
lichamelijke functies: 
✓ gewichtsbeheer 
✓ spijsvertering 
✓  normaal energiemetabolisme 

(tonus, vitaliteit) 
✓ normale bloedsuikerspiegel

De veenbes, deze kleine vrucht dat lijkt 
op een kers.

4 troeven 

Puur geconcentreerd sap: de totale plant 
Synergie van fytovoedingsstoffen 

Natuurlijk biobeschikbaar met essentiële oliën, zonder toevoeging van piperine 
Hoge kwaliteit: bio en AB gecertifieerd in Frankrijk 

Gebruiksaanwijzing
1 soeplepel per dag (bij voorkeur 's morgens) verdunnen in een beetje water of vruchtensap. 

Goed schudden voor gebruik, na opening in de koelkast bewaren en binnen de maand consumeren. 

Samenstelling
Puur sap van verse kurkuma 1
waterig extract van verse kurkuma 1
citroenzuur 2

50% sap van kurkuma 1
50% sap van gember 1

50% sap van verse kurkuma 1
50% sap van verse veenbes 1

Tegenaanwijzing
Afgeraden voor mensen die gebruik maken van antistollingsmiddelen, voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven 

en voor kinderen jonger dan 18 jaar. 
Vraag advies aan een arts in geval van lever-galbaasaandoeningen of bij gelijktijdig gebruik van medicijnen (curcumine) 

1 Van biologische landbouw en gecertifieerd door Ecocert 
2 Citroenzuur is van nature in grote hoeveelheden aanwezig in de citroen (hij is goed voor meer dan 95% van de zuurtegraad van 
deze vrucht) 
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 ü  Alle voordelen van bio gembersap, vers en 
ambachtelijk 

 ü  * Bio gembersap van Peru en productie   in 
België 

 ü  3 verschillende sappen: 100% gember of in 
synergie met tijm/honing of met hibiscus/
honing 

Een dipje? Vermoeid? 
Onze bio Gembersappen bieden gezonde drank-
jes. Ons gember is bio gecertifieerd en afkomstig 
uit Peru. Hij bevordert de vitaliteit (normaal ener-
giemetabolisme) en de tonus! 

Neem hem mee naar het werk, de werven,... 

Een ambachtelijke productie 
Onze gembersappen worden in België gepro-
duceerd. Het sap wordt er vers geperst en op 
artisanale manier gemaakt, zonder conserveer-
middelen, chemische stoffen of alcohol. 

Ze vormen een idee van originele dranken voor 
uw barbecues en maaltijden met vrienden en 
familie : 

 �  Serveer ze puur of los ze op in een beetje 
spuitwater of bio appelsap! Heerlijk! 

 �  Enorm lekker met citroensap en enkele 
muntblaadjes! 

Bio gembersap kan ook warm worden gedronken! 

En u, hoe verkiest u hem? 

bio Gembersap Origineel 
bio Gembersap Tijm/Honing 
bio Gembersap Hibiscus/Honing 
Vitaliteit*, Immuniteit*, Gewrichten* en Vertering*

Tijm/ Honing Origineel

700 ml
BE-BIO-01 Certisys

Agriculture UE/non UE

Voedingswaarden per 100 g /100ml 

Energie 247 KJ
59 Kcal

Vetten < 0,1 g

Waarvan verzadigde vetzuren < 0,1 g

Koolhydraten 14,2g

Waarvan suikers 14,1g

Voedingsvezels 0,2g

Eiwitten 0,3g

Zout 0,1g

Hibiscus/Honing

PRODUCTCODE :    NMNM28 - TIJM/HONING NMNM29 - HIBISCUS/HONING NMNM30 ORIGINEEL 
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 ü  Lithothamniun rijk aan organisch 
biobeschikbaar calcium 

 ü Verrijkt met zink, vitamine D3 en K1

Natuurlijk biobeschikbaar calcium
LithoCalcium K+D bestaat voor 90% uit Litho-
thamnium, een alg met de volgende eigenschap-
pen:  

 � natuurlijk en boordevol calcium (> 30%!) 

 �  met een uitstekende biologische 
beschikbaarheid en opname (75% van het 
organische calcium wordt door het lichaam 
opgenomen!). 

De biologische beschikbaarheid vertegenwoor-
digt de hoeveelheid van een bestanddeel, hier 
is dat calcium, dat intestinaal geabsorbeerd en 
gebruikt kan worden voor zijn fysiologische func-
ties (calcium zet zich vast op de botten en zorgt 
voor een gezond skelet). 

De biobeschikbaarheid van calcium  
aanwezig in Lithocalcium vergeleken 
met andere voedingsmiddelen 

43    %

Yoghurt

75    %

LithoCalcium 
K+D® 

   (Lithothamne)

39    %

Sinaasappel

8    %

Spirulina

31    %

Bloemkool

De calcium uit de Lithothamniun (kalkwier) van de LithoCalcium K+D 
wordt 2 keer beter opgenomen in vergelijking met de sinaasappels, de 
bloemkool, de yoghurt en de kaas. 

Geassimileerd en gefixeerd calcium 
Lithocalcium K+D bevat de beste bron van natu-
urlijk calcium (afkomstig van de lithothamniun alg 
met 75% assimileerbaar calcium). 

De vitamine D draagt bij aan de absorptie en aan 
het normale gebruik van de calcium, voornamelijk 

diegene die afkomstig is van lithothamniun. 

Net zoals de vitamine K en de zink die terug te 
vinden zijn in de LithoCalcium K+D, draagt de vit-
amine D en het calcium bij aan het behoud van 
gezonde botten. 

4 onderdelen om een goede skeletbouw in stand 
te houden
•  Lithocalcium K+D is rijk aan organisch calcium 

met een hoge biologische beschikbaarheid, ver-
rijkt met zink, vitamine K1 en D3 om een gezond 
skelet te behouden. 

•  Bovendien bevorderen calcium en vitamine D 
een gezond gebit. 

2 tabletten 

Lithothamniun waarvan  
Calcium 

1,7 g
600 mg

Zink 5 mg 

Vitamine K1 75 µg 

Vitamine D3 5 µg 

Gebruiksaanwijzing
2 tabletten per dag met water. 

Ingrediënten
Lithothamnium (Lithothamnium calcareum), 
microkristallijne cellulose (E460), compritol (E471), 
zinkcitraat, fyllochinon, cholecalciferol.

LithoCalcium K + D
Goed gebit en skeletbouw:  
de noodzakelijke synergie 

30 porties

60 tabletten
+/- 0,66€/dag 

5 425036 460478

PRODUCTCODE :    NMNM02 NUT/PL    979/52



 ü  Rijk aan PEA (Levagen + TM), 1,75 x meer 
biobeschikbaar dan traditionele PEA

 ü  Verrijkt met tot 65% gestandaardiseerde 
Boswellia zuren 

Uw voordelen 
PEA calm is een bron van 1Boswellia dat onders-
teuning biedt aan: 

• gezonde gewrichten 

• een normaal intestinaal comfort 

• normale psychologische functies 

Een goed geassimileerd gepatenteerd 
bestanddeel! 
PEA of palmitoylethanolamide is een substantie 
dat op natuurlijke wijze aanwezig is in uw orga-
nisme, alsook in uw hersenen, ze is dus in staat de 
bloed-hersen barrière te doordringen. 

Ze wordt aangemaakt door stress en haar produc-
tie daalt met de leeftijd. 

Ze bevindt zich spijtig genoeg in minieme hoe-
veelheid in uw voeding (eieren, melk en sommige 
plantaardige oliën). 

PEA CALM levert u 400 mg PEA per capsule! 

Ons PEA is een uniek gepantenteerd 
bestanddeel! 

PEA Calm 1 capsule 3 capsules

PEA 400 mg 1200 mg

Boswellia serrata  
waarvan Boswellia zuren 

50 mg
32,5 mg

150 mg
97,5 mg

Gebruiksaanwijzing 
1 capsule/ dag met water tijdens de maaltijd. 
Indien nodig maximum 3. 

Ingrediënten 
Palmitoylethanolamide water dispergeerbare 
PEA Levagen + TM), HPMC (plantaardige cap-
sule), Boswellia serrata gestandaardiseerd tot 65% 
Boswellia zuren. 

30 porties

30 capsules
0,67€/dag

NATURAMedicatrix heeft een 
wateroplosbare vorm van PEA 
gekozen (Levagen + TM) dat veel 
beter wordt opgenomen door 
het lichaam dan traditionele PEA. 

De PEA Levagen + TM van 
 NATURAMedicatrix wordt 1,75 x 
beter opgenomen dat klassieke 
PEA. 

PEA Calm
Gewrichten, darmen en normale mentale functies 
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PRODUCTCODE : NMNM27 PL/AS_979/125



Natuurlijke vitamine C van de Camu Camu 
met pompelmoespitextract. Gefermen-
teerde papaya, zonder onze formulering 
rijk aan biobeschikbaar zink niet te verge-
ten. Onze formulering is in bisglycinaat-
vorm en sterk geconcentreerd met 15mg 
zink per capsule. 

 stelt u een volledig 
gamma voor om uw dagelijkse immu-
niteit te ondersteunen. 

Camu Camu

> immuniteit via natuurlijke vitamine C 

Citro +1200

> pompelmoespitextract 

Immuno-Zinc

> immuniteit via het bisglycinaat van zink 

Papay-Imun

> immuniteit via gefermenteerde papaya 

Immuniteit 



 ü  CAMU CAMU BIO DE GOEDKOOPSTE OP DE MARKT 

 ü   Bio gecertifieerd en 100% natuurlijk  
➤ Geen synthetische vitamine C 
toegevoegd!

 ü  tot 3 keer meer vitamine C dan de acerola 

 ü   Geproduceerd en geplukt in Peru om zijn 
voedingskwaliteit te bewaren

Natuurlijk rijk aan vitamine C 
De besjes groeien langs de oevers van een rivier 
in het tropische Amazonewoud in Peru. Ze wor-
den zorgvuldig geplukt (wild geplukt) met de 
hand, vooraleer ze rijp worden (op dat moment 
is het fruit het rijkst aan vitamine C en is er het 
minste suiker aanwezig). Vervolgens worden de 
(niet-ingevoren) bessen meteen aan een lang-
zaam en zacht maar intensief proces onderwor-
pen. Het fabricatieproces concentreert het fruit 
en zijn vitamine C, terwijl het zijn uitstekende 
voedingskwaliteiten behoudt. 

➤ 30kg van het vers fruit wordt behandeld, zon-
der te verwarmen nog te bestralen, om 1kg Camu-
Camu Super Vitamine C poeder te bekomen. 

Natuurlijke of liposomale vitamine C? 
Tijdens onze test werd de bloedspiegel van de 
vitamine C gedurende 2 uur meerdere keren 
gemeten, zowel voor als na de inname van 300mg 
vitamine C, hetzij in liposomale vorm op dag 1 als 
in natuurlijke vorm (van de Camu Camu)  op dag 2. 

De resultaten tonen aan dat de natuurlijke vita-
mine C van de Camu Camu een grotere biobe-
schikbaarheid heeft dan de liposomale vorm. 

40x meer vitamine C 
Camu Camu bevat een grote natuurlijke 
hoeveelheid biologisch beschikbaar vitamine C: 

 � 2 tot 3 keer meer dan de acerola 

 � veertig keer meer vitamine C dan in een kiwi! 

Onthou dat de mens zelf niet in staat is vita-
mine C aan te maken en hij deze vitaminen uit 
zijn dagelijkse voeding moet halen. 

Vitaliteit, immuniteit en kraakbeen
Camu camu super Vitamine C bevat veel 
vitamine C die verschillende functies van het 
lichaam verbetert: 

 �  het behouden van een normale en goede 
functie van het immuunsysteem

 � vermindering van vermoeidheid

 �  bescherming van de cellen tegen oxidatieve 
stress 

 �  een normale aanmaak van collageen (vorming 
van de botten, kraakbeen, tanden, tandvlees...) 

Camu Camu is geschikt voor iedereen. 

Gebruiksaanwijzing: 
Dagelijkse inname van 2 à 3 mespuntjes. Meng 
het poeder met water, vruchtensap of amandelen. 
Om de opname te verhogen is het aangeraden de 
Camu Camu over de hele dag, met de maaltijden/
tussendoortjes in kleine porties in te nemen. 

Ingrediënten: 
100% geconcentreerd Camu Camu in poeder 
(30:1) 

Camu  Camu  Bio
Vitaliteit en immuniteit! 

Biobeschikbaarheid van vitamine C 
liposomaal VS vitamine naturel (Camu Camu)
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Liposomaal (6 Januari 2020)
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PRODUCTCODE :    NMU001 PL_979/40

65 porties

100 g
±0,42€/dag

5 425036 460447

AT-BIO-301  
Landbouw niet-EU



 ü  Pompelmoespitextract gestandaardiseerd 
tot 84% 

 ü  super geconcentreerd in flavonoïden 
(plantaardige pigmenten) : voor 100ml, 
1200mg aan flavonoïden 

 ü  100% natuurlijk, koude en kwalitatieve 
productiemethode 

 ü  intern en extern gebruik 

Kwaliteitsvolle pompelmoes
Citro + 1200 is geproduceerd van biologische 
pompelmoeszaden afkomstig van een biologi-
sche gecertifieerde teelt. Het is geproduceerd 
van zaden van de soort Citrus paradisi (grape-
fruit). 

De kwaliteit en de voordelen van het product 
zijn afhankelijk van de extractiemethode en van 
het gehalte aan flavonoïden van het pompelmo-
eszaadextract. 

Onze extractiemethode, gepatenteerd en 
gestandaardiseerd, is uitsluitend mechanisch en 
laat toe de concentratie in actieve substanties 
te optimaliseren. Alle stappen, ook de extractie, 
gebeuren in koude toestand. 

 �  100% natuurlijk, rijk aan natuurlijke 
bioflavanoïden

 �  84% van het extract van pompelmoeszaden

 �  min 1200mg/100ml bioflavonoïden.

 �  Hoge biologische beschikbaarheid: vloeibare 
vorm, zuiverder en doeltreffender dan de 
traditionele tabletten. 

 �  Zonder benzethoniumchloride. 

De zaden zijn gedroogd en vermalen tot poeder, 
daarna verdund in water en glycerine om zijn 
lichtbittere smaak te verbeteren. 

Rijk aan flavonoïden
Citro +1200 is rijk aan natuurlijke bioflavonoïden 
afkomstig van pompelmoeszaden. Het levert u 
dagelijk 24mg bioflavonoïden op! Ze zorgen 
voor de bescherming van het fruit tegen de 

pathogene schimmels, bederf, parasieten van 
zijn natuurlijke omgeving. 

Deze laatste effecten moeten gelijksoortig zijn 
om de kwaliteit van de drankjes die jullie benut-
tigen te verzekeren (voeg er enkele druppels aan 
toe). 

45 druppels  
  (1,5   ml) 100   ml

Extract van 
pompelmoeszaden waarvan 

-Bioflavonoïden 

2000   mg

23,6   mg

101,7   g

1200   mg

Gebruiksaanwijzing: 
Volwassenen: 15 druppels verdund in 200ml 
water, 3x per dag 

Kinderen meer dan 3 jaar oud: 1 druppel per 
kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 3 
dosissen. 

Voorbeeld, een kind dat 10kg weegt, zou 10 
druppels per dag mogen nemen, verdeeld over 
3 dosissen. 

Citro +1200 kan met om het even welke type 
drank gebruikt worden. U kunt er ook gebruik 
van maken wanneer u zich naar het buitenland 
begeeft om zo de kwaliteit van de door u benut-
tigde drankjes te behouden. 

Ingrediënten: 
Extract van biologisch pompelmoes (Citrus 
paradisi) (84%), ascorbinezuur (antioxidant) 
Medium: glycerine, water. 

Citro+ 1200
Pompelmoespitextract rijk aan flavonoïden 
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PRODUCTCODE : NMCI001 PL_979/81

30 porties

50 ml
± 0,50€/dag

5 425036 460713

PL-EKO-07 
Landbouw niet-EU
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 ü rijk aan zink met meer dan 15 voordelen 
erkend door de EFSA

 ü  zink onder de vorm van bisglycinaat 
➤ het beste opgenomen door het organisme 

 ü  sterk geconcentreerd  
➤ 15mg zink element/capsule 

Kent u uw zink serum gehalte? 
Echter moeten de voordelen van zink voor ons 
organisme niet langer meer aangetoont worden, 
het EFSA kent er namelijk 18 toe! 

Immuniteit & antioxidanten 
 �  Zink draagt bij aan een normale werking van 

het immuunsysteem, vandaar het belang een 
goed gehalte te behouden. 

 �  Hij helpt de cellen tegen oxidatieve stress. 
Zink maakt inderdaad deel uit van de 
oxidatieve bescherming van onze cellen. 

Huid-haar-nagels
Bovendien draagt zink niet enkel bij aan de 
ondersteuning van ons immuunsysteem en de 
bescherming van oxidatieve stress, het zorgt ook 
voor een goed behoud van de huid, het haar en 
gezonde nagels. 

Nog enkele van zijn andere functies: 
 � normaal zuur-basemetabolisme

 � normaal koolhydraatmetabolisme 

 � normale cognitieve functie 

 � normale vruchtbaarheid 

 � normaal metabolisme van vitamine A

 � behoud van normale skeletbouw 

 �  behoud van normaal testosterongehalte in 
het bloed 

 � behoud van normaal zicht 

De beste biobeschikbaarheid 
Immuno-zinc is rijk aan zink onder de vorm van 
bisglycinaat. Hierdoor kan de celwand doordron-

gen worden wat de opname gaat verhogen. 

Voor wie? 
• Vegetariërs en veganisten

• Vanaf 50 jaar

• Zwangere vrouwen

• Sportievelingen 

•  De levensgenieters die zonder mate alcohol 
drinken 

1 capsule

Bisglycinaat van zink 
waaronder zink 

75 mg
15 mg (150%2)

2Dagelijkse referentie-inname 

Gebruiksaanwijzing: 
1 casule per dag met water, buiten de maaltijden. 

Niet benuttigen wanneer u al gebruik maakt van 
voedingssupplementen dat ijzer of koper bevat-
ten. 

Niet langer dan enkele weken/maand gebruiken 
(1 tot 4/ per jaar). 

Ingrediënten: 
Acacia vezels1 (vulstof), HPMC (plantaardige cap-
sule), bisglycinaat van zink
1 biologische landbouw 

Immuno-Zinc
Ondersteun uw immuniteit 

60 porties

60 capsules
±0,33€

5 425036 460966

PRODUCTCODE : NMNM21 



 ü Microvoedingsstoffen, enzymen, natuurlijke 
aminozuren van de gefermenteerde papaya

 ü verrijkt aan natuurlijke vitamine C van de 
acerola 

De natuurlijke kracht 
De papaja's worden gefermenteerd door gisten 
op een bepaalde temperatuur en gedurende 
verschillende maanden. Op het einde van deze 
fermentatie verkrijgt men een extract dat zeer 
veel voedingsstoffen, enzymen en aminozuren 
(alanine, arginine, glycine) bevat dat veel beter 
door de darmen wordt geassimileerd. 

Vitaliteit+ immuniteit + bescherming van de 
cellen 
Papay-Imun is rijk aan gefermenteerde papaja's 
(meer dan 75%), maar ook aan natuurlijke vita-
mine C uit acerola dat talrijke biologische functies 
bevordert: 

 �  Ondersteunt een normale werking van het 
dagelijkse immuunsysteem, maar ook tijdens 
en na zware fysieke taken.  
 ➤ Het is beter om Papay-Imun proactief te 
gebruiken, zodanig dat verzwakking niet kan 
voorkomen. 

 �  Daling van de vermoeidheid en optimilisatie 
van het energetisch metabolisme. 

 �  Normale psychologische functies:  
 ➤ veel voordelen bij fysieke activiteiten 
(tijdens sport of op het werk) of intellectuele 
prestaties.

 � Beschermt cellen tegen oxidatieve stress.

Gebruiksaanwijzing: 
1 maatlepen (1,9g) met 150ml water innemen. 

Voor een maximaal effect gebruikt men Papay-
Imun het beste tussen maaltijden of juist voor 
een sportieve activiteit. Op een lege maag zal 
er een maximale absorptie zijn van de actieve 
ingrediënten. 

Beter nog, laat de Papay-Imun op je tong smelten 

op de absorptiesnelheid van de componenten te 
verhogen. 

Schudden voor gebruik. 

De smaak van het heerlijke fruit neemt 
je terug mee naar je kindertijd. 
Ingrediënten: 
Papaja (Carica Papaya L.) (78%), acerola (Malphi-
gia galbra L.) (8,3%)(50% vitamine C), citroenzuur 
(voedingszuur), natuurlijke smaakstoffen (mango, 
perzik), stevioglycosiden (zoetstof). 

Papay-Imun
Energie, vitaliteit en immuniteit 

30 porties

30 afmetingen 
±0,95€

5 425036 460270
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PRODUCTCODE :    NMPH04 PL    979/44
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 ü  Uw uniek en gepatenteerd bestanddeel, 
Pyrroloquinolinequinone (of MGCPQQ of 
PQQ) 

 ü  Door de EFSA geaccepteerd als „NOVEL 
FOOD“ of „nieuw ingrediënt“ 

 ü  Een synergie van vitaminen B1, B2 en B3 

Waarom PQQ innemen? 
Pyrroloquinolinequinone (PQQ) wordt niet aange-
maakt door ons organisme. 

De enige manier deze te bekomen is dus via 
voeding: kiwi, groene peper, peterselie, gefer-
menteerde sojabonen (natto), haar gehalte in 
deze voeding is daarentegen enorm laag, 1 tot 
60 miljoenste van een milligram/gram! 

U zou dus 17 kg natto moeten eten om 1 mg PQQ 
te bekomen! 

➜ PQQ activ‘ levert u 20 mg PQQ in één capsule! 

Oftewel het equivalent PQQ teruggevonden in 
340 kg natto! 

Een nieuw, veilig en gezond ingrediënt 
De EFSA (European Food Safety Authority), het 
organisme dat de veiligheid van ons voedings-
middelen en voedingssupplementen controleert 
beschouwde PQQ als een nieuw ingrediënt. Een 
recentelijke serie aan klinische studies hebben 
de EFSA in staat gesteld, PQQ als gezond voor de 
gezondheid te beschouwen. 

Het is voor volwassenen aangeraden er 20mg/dag 
van te consumeren. 

Pas op voor „kopieën“ van PQQ dat niet door de 
studies worden goedgekeurd! 

NATURAMedicatrix gebruikt de gepatenteerde 
PQQ dat werd goedgekeurd door het EFSA. 

Vitaliteit, antioxidant en hart 
Bovenop de toediening van 20 mg PQQ, is PQQ 
activ‘ verrijkt met: 

* vitaminen B1, B2 en B3 dat de vitaiteit en de 

tonus bevorderen ( ze spelen een rol bij een nor-
maal energiemetabolisme) 

* vitamine B2 beschermt de cellen tegen oxida-
tieve stress 

* vitamine B1 helpt bij een normale hartfunctie 

Voor wie? 
Vanaf de leeftijd van 40 en voor sportievelingen 

Gebruiksaanwijzing 
1 capsule per dag ‚s morgens, met water. 

Dit voedingssupplement zou enkel door volwasse-
nen geconsumeerd moeten worden, met uitzonde-
ring van zwangere vrouwen en vrouwen die borst-
voeding geven. 

PQQ activ’ 1 capsule

PQQ (pyrroloquinoleinequinone) 20 mg

Vitamine B1 (thiamine) 0,17 mg (15 %*)

Vitamine B2 (riboflavine) 0,21 mg (15 %*)

Vitamine B3 (nicotinamide) 2,4 mg (15 %*)

* Dagelijkse referentie-inname 

Bio acaciavezels1 (verdikkingsmiddel), plantaar-
dige capsule (HPMC), dinatriumzout van pyrrolo-
quinoleinequinone, nicotinamide (B3), riboflavine 
(B2) en thiamine (B1) 
171% van de ingrediënten zijn van biologische 
landbouw. 

PQQ activ’
Vitaliteit - Antioxidant - Hart 

30 porties

30 capsules
±1,66€/dag

PRODUCTCODE : NMNM39 PL_AS_979/133



Mannelijke en vrouwelijke vrucht-
baarheid & vrouwelijk comfort

 heeft 2 formuleringen ont-
wikkeld om de vruchtbaarheid van de man en de 
vrouw te bevorderen. 

Bovendien is onze formulering met meer dan 5 
miljard lactobacillen, terug te vinden in de flora 
van de vrouw, speciaal ontwikkeld voor vrouwen. 
De lactobacillen worden namelijk aangetroffen 
in de vaginale flora. Ze wordt vaak gebruikt in 
synergie met andere componenten die werken 
ter hoogte van de darmen (Transit succes of 
Lactiproimmunitum+Bio) en/ of met de alkalise-
rende formule van Dr.Jacobs®. 

Endocriway 

> Hormonale regeling en spijsvertering 

Endocriway Digest

> Hormonale regeling, lever en spijsvertering 

FertilHom

> Mannelijke vruchtbaarheid en normale sperma-
togenese 

Folique activ'

> Preconceptie en zwangerschap 

Hormono Regul 

> Hormonale regeling & gewichtsbeheer 

Inodys Fertility Mix 

> Vrouwelijke vruchtbaarheid 

LactoG Crispatus Bio 

> Lactobacillen aangetroffen in de vrouwelijke 
flora 

Venus Roses 

> Essentiële oliën van de Damascusrozen 



 ü  Synergie van planten: gepatenteerd extract 
van biologische kurkuma (CurQfen) en 
gember extract

 ü  Verrijkt met voedingsstoffen:  
N-acetyl-cysteïne (NAC), Zink, Vitaminen E, 
B3, B6, B9, B12 en D. 

Gepatenteerde kurkuma 270 x hogere 
biobeschikbaarheid! 
Ons kurkuma is gepatenteerd (CurQfen) en 
micro-geëncapsuleerd in vezels van fenegriek. 

Hij is dus: 
 �  100% natuurlijk 

 �  Met een verhoogde biobeschikbaarheid, 
tot 270 keer, in vergelijking met gewone 
curcumine, zonder toevoeging van piperine! 

 �  Efficiënt om de doelweefsels te bereiken en 
rechtstreeks in het hart van de cellen op te 
treden. 

Bereikt de doelweefsels! 
Ons gepatenteerde kurkuma CurQfen 
garandeert veel hogere niveau‘s van vrije vor-
men van curcuminoïden in vergelijking met 
traditionele kurkuma. 

Ze wordt op intestinaal niveau goed opgeno-
men en is in staat de bloed-hersen barrière te 
doorbreken. 

Onze gepatenteerde kurkuma CurQfen is de 
enigste en unieke formulering dat 100% natuur-
lijk is en een verbeterde biobeschikbaarheid 
heeft. Ze bevat geen  hulpstoffen. 

Actieve vitaminen B! 
De vitaminen B6, B9 en B12 in Endocriway Al 
zijn in actieve vorm. Ze hebben dus een betere 
efficiëntie en een snellere activiteit ter hoogte 
van uw organisme! 

Endocriway AI
Antioxidant en ondersteuning van de lever 

60 porties

60 capsules
±0,67€/dag

5 425036 460904
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We gebruiken vitamine B9 van de laatste techno-
logie, het Quatrefolic brevet (folaten van de 4de 
generatie). 

 �  De vitaminen B6, B9 en B12 dragen bij aan een 
normaal homocysteïne metabolisme. 

 �  De vitamine B6 draagt bij aan een normale 
hormonale functie. 

Natuurlijke vitamine E! 
Onze vitamine E is volledig natuurlijk en bevat 
alle bestaande vormen van vitamine E: de 4 
tocoferolen (alpha, bêta, delta en gamma) en de 
4 tocotrienolen. 

Antioxidant- Lever- Spijsvertering-Immuniteit 
Endocriway Al bestaat uit een synergie van voe-
dingsstoffen dat de cellen beschermen tegen 
oxidatieve stress (antioxidant effect) -> CurQfen, 
Kurkuma, Zink. 

De Kurkuma treedt op in de ondersteuning van 
de leverfuncties en voor een normaal spijsver-
teringscomfort. Aangezien onze gepatenteerde 
Kurkuma de doelorganen snel binnendringt 
wordt zijn effiëntie aanzienlijk verhoogt in ver-
gelijking met traditionele kurkuma. 

Vitaliteit & Huid 
Het synergie van gember, vitaminen B3, B6 en 
B12 dragen bij aan een normaal energiemetabo-
lisme (tonus, vitaliteit). 

Zink verzekert het behoud van de huid en nor-
maal haar. 

Gebruiksaanwijzing
1 tot 2 capsules per dag met water innemen, 
tijdens de maaltijd.

Endocriway AI 2 capsules

Kurkuma extract 
         waarvan curcuminoïden 

280    mg
100    mg

N-acetyl-cysteïne 200    mg

Gember extract 100 mg

Zink 10 mg (100%*)

Vitaminen E 30 mg (250%*)

Vitamine B3 16 mg (100%*)

Vitamine B6 2 mg (143%*)

Vitamine B9 400 μg (200%*)

Vitamine D3 2000 UI/50 μg 
(1000%*)

Vitamine B12 5 μg (200%*)

Ingrediënten 
CurQfen ( extract van Curcuma longa), vezels 
van fenegriek (Trigonella foenum-graecum)
(84%)), N-acétyl-cystéine, HPMC (capsule), gem-
ber extract (Zingiber offcinale), bisglycinaat 
van zink, natuurlijke vitamine E (mengeling van 
tocoferolen/ tocotrienolen), B3 (nicotinamide), B6 
(pyridoxal-5‘-fosfaat), B9 (5-MTHF glucosamine), 
D3 (cholecalciferol), B12 (methylcobalamine). 

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 en aan 
zwangere vrouwen. Informeer uw arts of apotheek 
bij gelijktijdig gebruik van medicatie (acetylcysteïne). 
Afgeraden voor mensen die gebruik maken van 
bloedverdunnes en voor vrouwen die borstvoeding 
geven. 

Vraag advies aan uw arts in geval van ziektes aan 
de lever of de galblaas of in geval van gelijktijdig 
gebruik van medicatie. 
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 ü 1Synergie van Kurkuma en Rozemarijn

 ü + Quercetine en L.gasseri (10 miljard/ 3 
capsules) 

 ü +Zink en Vitamine E, 2B6, B9 en D 

Endocriway Digest is vooral geschikt voor vrou-
wen en dat vanaf de eerste menstruatie. Een 
synergie van planten en microvoedingsstoffen 
om het lichaam in zijn geheel te ondersteunen. 

Lever & spijsvertering 
Endocriway Digest biedt u de gunstige combi-
natie van rozemarijn en kurkuma aan om zo een 
gezonde spijsvertering en leverfunctie te bevor-
deren. 

Hormonale activiteit
In traditionele voedingssupplementen worden 
vitamine B6 en B9 in hun niet-actieve vorm 
gebruikt, hierdoor hebben zij een tussenliggende 
enzymatische reactie in het organisme nodig om 
zo hun rol te kunnen uitvoeren. 

Endocriway Digest maakt gebruik van de vit-
amine B6 en B9 in hun actieve vorm: Pyridoxal-
5'-phosphate en methylfolaat 

(6S-5 methyl tetrahydrofolaat van glucosamine), 
hierdoor kunnen ze sneller werken in het lichaam. 

 � Vitamine B6 draagt bij aan het reguleren van 
de hormonale activiteit

 � Vitamine B6 en B9 verminderen de 
vermoeidheid. 

Vruchtbaarheid & bescherming 
Zink zorgt voor een normaal metabolisme van de 
vetzuren en voor een normale vruchtbaarheid 
(EFSA). 

Net zoals kurkuma en rozemarijn, beschermen 
zink en de mengeling van natuurlijke vitamine E 
de cellen tegen oxidatieve stress. 

In de meeste voedingssupplementen is de vita-
mine E enkel terug te vinden in hun alpha en bêta 

tocoferolen  vorm, in de Endocriway Digest is de 
natuurlijke vitamine E terug te vinden in al zijn iso-
meren: alpha, bêta, delta en gamma-tocoferolen. 

Polyfenolen & Lactobacillen 
Endocriway Digest geniet van de vereniging 
tussen de quercetine, dat deel uitmaakt van de 
polyfenolen (flavonoïden) met de L.gasseri bac-
terie, dat we op een natuurlijke wijze terugvinden 
in onze darmflora. 

Meer dan 3 miljard L.gasseri per capsule, of 10 
miljard per aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (3 
capsules/dag). 

Endocriway Digest
Spijsvertering1, gezonde lever1 + normale hormonale activiteit2 
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1 capsule 2 capsules 3 capsules

Rozemarijnextract 100mg 200mg 300mg

Curcuma 
  waarvan curcuminoïden

70mg
66,66mg

140mg 
133,33mg

210mg 
200mg

Quercetine 50mg 100mg 150mg

L.gasseri 33mg 
(3,3Md)

67mg 
(6,7Md)

100mg 
(10Md)

Natuurlijke vitamine E 10mg 20mg 30mg 
(250%*)

Bysglycinaat van zink 
    waarvan element van 
zink 

16,7mg
3,3mg

33,3mg
6,7mg

50mg
10mg 

(100%*)

Vitamine B6 pyridoxal-5'-
phosphate 0,67mg 1,33mg 2mg 

(143%*)

Vitamine B9 methylfolaten 133µg Eq 
B9

267µg Eq 
B9

400µg 
(200%*)

Vitamine D 666UI 
(16,7µg)

1333UI 
(33,3µg)

2000UI 
(50µg)

* dagelijkse referentie-inname 

6 troeven van Endocriway Digest 
1) Ondersteunt een gezonde spijsvertering en een 
gezonde leverfunctie met de synergie van rozema-
rijn en kurkuma 

2) *Regulering van de hormonale activiteit 

3) Actieve vitamine B6 en B9

4) Natuurlijke vitamine E met al zijn isomeren 

5) Zink en vitamine D voor een gezonde immuniteit 

6) Quercetine en L.gasseri 

Gebruiksaawijzing
1 capsule, 2 tot 3 keer per dag

Begin met 1 capsule en verhoog de dosis indien 
nodig. Continu of voor en tijdens de menstruatie 
innemen. 

Afgeraden voor mensen die gebruik maken van blo-
edverdunners, voor zwangere vrouwen of vrouwen 
die borstvoeding geven en voor kinderen jonger dan 
18. Vraag advies aan uw arts in geval van lever- of 
galblaasaandoeningen of bij gelijktijdig gebruik van 
medicijnen (kurkuma). 

Hormonale 
activiteit 

Bescherming van de cellen 
tegen oxidatieve stress

Ondersteuning 
normale 

immuniteit

Vruchtbaarheid Energie Vertering
Lever

Kurkuma ✓ ✓ ✓
Rozemarijn ✓ ✓ ✓
Actieve vitamine 
B9 

✓ ✓

Actieve vitamine 
B6

✓ ✓ ✓

Quercetine

L. gasseri

Zink 
(bisglycinaat) 

✓ ✓ ✓

Natuurlijke 
vitamine E 

✓

Vitamine D ✓

25



 ü  2 hoog gedoseerde vormen van 
Carnitine 

 ü  Zink, selenium, glutathion, Q10, 
arginine, vitamine B9 en B12. 

 ü  Synergie van actieve 
ingrediënten!

 ü   Natuurlijk en zonder 
bijwerkingen

Ongeveer 15% van de koppels die 
een eerste kind wenst te krijgen 
slaagt niet bij hun eerste poging. Bij 
50% van de koppels is de oorzaak 
deels een lage vruchtbaarheid van 
de man. 

De laatste 30 jaar manifesteert een verminderde 
vruchtbaarheid van 50% bij de mannen zich 
door een vermindere beweegelijkheid, kwaliteit 
en concentratie van de spermatozoïden. Dit 
komt door een aggresief milieu: zware metalen, 
ongezonde voeding, tabak, alcohol, pesticiden, 
draadloze golven van de WIFI... 

Vruchtbaarheid en kwaliteit van de 
spermatozoïden 
FertilHom biedt een unieke samenstelling van 
nuttige voedingsstoffen aan, voor de mannelijke 
vruchtbaarheid en voor de vorming van sperma-
tozoïden. 

 �  Zink bevordert een normale 
VRUCHTBAARHEID EN VOORTPLANTING. 

 �  Selenium draagt bij aan een normale 
SPERMATOGENESE  (vorming van de 
spermatozoïden). 

Normaal testosterongehalte 
Zink zorgt ook voor het behoud van een nor-
maal testosterongehalte in het bloed. 

Bescherming tegen oxidatieve stress! 
Selenium en zink helpen de bescherming van 
de cellen tegen oxidatieve stress. Vitamine B9 
en B12 helpen de vermoeidheid te verminderen. 

Synergie van 2 vormen van Carnitine 
L-carnitine is het hoofdbestanddeel van Fertil-
Hom, en het zijn 2 vormen van dit aminozuur dat 
gebruikt worden: 

L-carnitine en L-carnitine fumaraat. Dit synergie 
is de belangrijkste troef van FertilHom. 

Arginine en Q10
Arginine is een niet essentieel aminozuur maar 
waarvan de aanmaak ervan vermindert met 
de leeftijd net zoals het co-enzym Q10. Deze 2 
bestanddelen zijn in FertilHom terug te vinden. 

FertilHom®
Mannelijke vruchtbaarheid en synthese van spermatozoïden (zaadcellen) 

20 porties

20 zakjes
2,25€/dag

5 425036 460256
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De synergie van voedingsstoffen om 
mannen te helpen die hun vruchtbaarheid 
wensen te optimaliseren. 
Tegenwoordig bestaan er heel veel voedings-
supplementen op de Franse en Belgische markt 
om de mannelijke vruchtbaarheid te verhogen, 
maar sommige van deze voedingssupplemen-
ten zijn te laag gedoseerd! Het is belangrijk 
hier behoedzaam voor te zijn want in sommige 
gevallen kan de dosis wel tot 10 keer te laag 
gedoseerd zijn! Hoe zit het in dit geval met de 
efficiëntie? 

 �  FertilHom bestaat uit een synergie van 
actieve hoog gedoseerde bestanddelen. 

 �  FertilHom helpt via de bestanddelen 
zoals zink, selenium,... mannen die hun 
vruchtbaarheid wensen te optimaliseren. 

1 zakje     
(8    g) 100    g

Energie 12    kcal    -    50    kJ 150   kcal
625   kJ

Carnitine 
 - fumaraat uit L-carnitine 
- Acetyl-l-carnitine 

1990    mg
2900    mg
500    mg

24,87   g
36,30   g
6,25   g

L-arginine 250    mg 3,12   g

Glutathion 100    mg 1,25   g

Co-enzym Q10 40    mg 0,5   g

Zink 7,5    mg    (75%*) 0,09   g

Vitamine B9 200    µg    (100%*) 2,5   mg

Selenium 50    µg    (91%*) 0,62   mg

Vitamine    B12 2    µg    (80%*) 25   µg

Gebruiksaanwijzing
Los 1 zakje per dag op in een glas water (200ml), 
innemen voor de maaltijd. 

Het is aan te raden om de aan-
bevolen dosis van FertilHom te 
gebruiken gedurende een peri-
ode van minstens 3 maanden! 

 
Ingrediënten: 
L-carnitine fumaraat; zoetstof: sorbitol, mal-
todextrine, acetyl-L-carnitine hydrochloride, 
L-arginine; aroma's : sinaasappel, glutathion, sili-
ciumdioxide (E551), co-enzym Q10; maskeermid-
del; zinkbisglycinaat ; kleurstof: beta caroteen; 
zoetstof: sucralose en acesulfaam-K, cyanocoba-
lamine (vitamine B12), pteroyl-L-glutaminezuur 
(foliumzuur), natriumseleniet. 
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 ü  Actieve en geméthyleerde vorm van 
vitamine B9: Quatrefolic brevet 

 ü  7 keer meer biobeschikbaar dan foliumzuur 

 ü  Sterk geconcentreerd: 400µg/capsule 

 ü  Uitstekende assimilatie en stabiliteit 

Groei van maternale weefsels (placenta, 
baarmoeder...)

Vermindering van de vermoeidheid en 
immuniteit 

De beste vorm van vitamine B9 
Folique activ' is rijk aan vitamine B9 in actieve 
vorm, dat wil zeggen dat er geen transformatieve 
fase nodig is in het lichaam om van zijn voordelen 
te kunnen genieten. 

Traditionele voedingssupplementen bevatten 
vitamine B9 in vorm van foliumzuur. Het lichaam 
moet deze dan met behulp van 2 enzymen (DHFR 
en MTHFR) omzetten in zijn actieve vorm. Spijtig 
genoeg beschikken sommige mensen niet over 
deze enzymen waardoor het foliumzuur zich 
opstapelt en inactief blijft. 
Met Folique Activ' geniet u van actieve vitamine 
B9 dat direct door het lichaam gebruikt kan 
worden. 

Zwangerschap en Helderheid 
Vitamine B9 bevordert: 

 �  de groei van maternale weefsels (placenta, 
borsten, baarmoeder) 

 � vermindert de vermoeidheid 

 �  normale werking van het immuunsysteem 

 � normale werking van het bloed 

 �  normale psychologische werking 

 �  normaal homocysteïne metabolisme 

Het is bijzonder aangeraden Folique Activ' 1 
maand voor de bevruchting en tot 3 maand 
na de bevruchting in te nemen. Idealiter is het 
zelfs aangeraden om deze 6 maand voor de 

bevruchting in te nemen (vooral bij gebruik van 
orale voorbehoedsmiddelen). 

3 troeven van Folique Activ' 
1.  Actieve en geméthyleerde vorm van vitamine 

B9, geen enzymatische transformatieve fase 
nodig, in tegenstelling tot foliumzuur 

2.  7 keer beter opgenomen dan foliumzuur 

3. Uitstekende stabiliteit 

1 capsule

Actieve vitamine B9 400 µg (200%*)

* Dagelijkse referentie-inname. 

Gebruiksaanwijzing 
1 capsule per dag met water en tijdens een maal-
tijd innemen. 

Afgeraden voor kinderen jonger dan 18 jaar. 

Ingrediënten: 
Acacia vezels * (vulstof), HPMC (plantaardige cap-
sule), 5-MTHF van glucosamine (actieve vitamine 
B9). 

*Van biologische landbouw. 

Folique activ'
Begeleidt vrouwen die zwanger proberen worden & Ontspanning 

60 porties

60 dagen
± 0,30€/dag

5 425036 461109

PRODUCTCODE : NMNM26 NUT_979/117
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 ü Formule speciaal voor vrouwen 

 ü  Groene thee-extract rijk aan catechine en 
EGCG

 ü  Gepatenteerde en geactiveerde broccoli rijk 
aan glucoraphanine

 ü  Vitamine B6 om de hormonale activiteit te 
ondersteunen 

Een synergie van plantaardige extracten en vitamine 
B6 speciaal bedacht voor vrouwen! 

Hormonale activiteit
Hormono Regul bevat een actieve vitamine B in pyri-
doxal-5'-phosphate vorm. Het gaat hier om een vorm 
van vitamine B6 dat direct gebruikt wordt door het 
organisme, zonder enzymatische tussenstappen dat 
zijn gebruik kan afremmen of zelfs kan verhinderen. 

De aandacht die wordt besteed aan de activiteit van 
de 1,3vitamine B6 is heel belangrijk gezien de verschil-
lende bijdragen die zij levert  aan uw organisme: 

 �  regulering van de hormonale activiteit 
(voornamelijk die van het oestrogeen), 

 �  normale werking van het zenuwstelsel 
(luciditeit) ,

Groene thee-extract 
Hormono Regul bevat een 2,3groen thee-extract 
met een hoge concentratie aan polyfenolen (95%) 
waarvan 75% catechine (familie van de flavonoïden) 
en 45% epigallocatechine gallate, beter bekend als 
EGCG. 

Hij helpt net als vitamine B6 aan de normale dageli-
jkse werking van: 

 � het energiemetabolisme (energie, tonus), 

 � het immuunsysteem. 

Hij draagt ook bij aan de normale werking van 
volgende functies: 

 � het intestinaal comfort en gewichtsbeheer,

 �  de bescherming van de cellen tegen 
oxidatieve stress (antioxidanten effect) ,

 � eliminatie van water via de nieren, 

 � de bloedsomloop.

Alle nuttige voedingsstoffen van broccoli in hun 
actieve vorm! 
De voordelen van het gepatenteerde BroccoRapha-
ninTM extract

Het broccoli-extract BroccoRaphaninTM is het resul-
taat van een gepatenteerd proces dat glucorapha-
nine (een glucosinolaat) concentreert, de voorloper 
van sulforafaan, het belangrijkste werkzaam bestand-
deel in broccoli. 

Dit uniek proces zorgt voor een behoud en een sta-
biliteit van de werkzame bestanddelen: 

 �  BroccoRaphaninTM bevat minstens 10% 
glucoraphanine. 

Hormono Regul
Hormonale regulatie1 & Gewicht2, Darmen3 

30 porties

60 capsules
± 0,82€/dag

5 425036 460911

PRODUCTCODE : NMNM19 NUT_PL_979/100



 �  BroccoRaphaninTM bevat een ingekapseld 
enzym, myrosinase, dat de omzetting van 
glucoraphanine naar sulforafaan mogelijk 
maakt! 

 �  De harde maagsapresistente capsule voert 
alles af naar de darmen zonder dat de maag 
de werkzame bestanddelen beschadigt. 

 �  De enzymatische reactie 
glucoraphanine+myrosinase vindt op het 
laatste moment plaats in de darmen en 
vormt zo het kostbare actieve sulforafaan! 

Waarom is dit belangrijk? 
Helaas verliest gekookte broccoli zijn glucosinolaten. 
Hij zou rauw gegeten moeten worden en het kauwen 
zou de glucoraphanine activeren dankzij de myrosi-
nase die vrijkomt uit de plantencellen. Maar dagelijks 
rauwe broccoli consumeren is ingewikkeld. 

Het BroccoRaphaninTM extract activeert de gluco-
raphanine voor u en zorgt voor een regelmatige 
inname! 

Levert verschillende stoffen uit kruisbloemigen. 

Hormono Regul levert ook DIM (DI-indolylmethaan) 
op, een andere voedingsstof van broccoli. 

Kies een formule die alle moleculen van 
de kruisbloemenfamilie bevat! 

De voordelen van Hormono Regul 
 �  Gepatenteerde extracten die de kwaliteit en 

de concentratie aan werkzame bestanddelen 
garandeert.

 �  Actieve stoffen, klaar om door het lichaam 
gebruikt te worden. 

 �  Normale hormonale activiteit dankzij de 
vitamine B6. 

2 capsules 3 capsules

Groene thee waarvan 
      - catechine 
      - EGCG 

400 mg
300 mg
180 mg

600 mg
450 mg
270 mg

Broccoli waarvan 
     - DIM
     -Glucoraphanine 

166,7 mg
100 mg
6,7 mg

250 mg
150 mg
10 mg

Vit. B6 1,33 mg (95%*) 2 mg (143%*)

* Dagelijkse referentie-inname. 

Gebruiksaanwijzing 
1 capsule 2 tot 3 keer per dag , met water en tijdens 
de maaltijden innemen. 

Niet buiten de maaltijden gebruiken (groene thee). 

Ingrediënten
Groene thee (Camellia sinensis), HPMC (plantaardige 
capsule), broccoli-extract (Brassica oleracea) waarvan 
BroccoRaphanin, actieve vitamine B6 (pyridoxal-
5'-phosphate). 

De groene thee in Hormono Regul bevat een kleine 
dosis aan cafeïne: maximum 4mg per capsule. 

In vergelijking: 1 tas koffie bevat 100mg cafeïne. Hij 
bevat dus <2% cafeïne (minder dan 4mg/ capsule of 
12mg voor 3 capsules). 

Afgeraden voor kinderen, tieners, tijdens de zwan-
gerschap en het geven van borstvoeding (12mg/3 cap-
sules) (groene thee). Indien u een hypothyroïdie heeft 
of u in behandeling bent voor uw schildklieren, gelieve 
dan contact op te nemen met uw arts (broccoli). 
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 ü De meest optimale MYO/DCI verhouding 

 ü Normale vruchtbaarheid 

 ü  Groei van maternale weefsels (placenta, 
baarmoeder...) 

 ü Normaal testosterongehalte in het bloed 

 ü  Verrijkt aan glutathion, zink, vitamine D en 
een actieve vorm van foliumzuur (Quatrefolic) 

Een unieke en hoog gedoseerde combinatie 
van voedingsstoffen die zowel nuttig is voor de 
vrouwelijke vruchtbaarheid als voor de groei van 
maternale weefsels. 

Innovatief en efficiënt! 
Zijn natuurlijke formule bevat een gepaten-
teerde verhouding, hoog geconcentreerd aan 
MYO en DCI-inositol. 
•  MYO & DCI met verhouding 3,6:1 (gepatenteerde 

formulering), hetzij 1100 mg MYO en 300 mg 
DCI. 

•  Verhouding veel hoger gedoseerd in DCI ino-
sitol! 

•  Deze verhouding zorgt voor een maximaal pro-
fijt in het gebruik van inositolen ten opzichte  
van de fysiologische verhouding 40:1

De beste voedingsstoffen voor uw 
zwangerschapsproject. 
Normale vruchtbaarheid en groei van 
 maternaale weefsel tijdens de zwangerschap2

 �  1 Zink om een vruchtbaarheid, een normale 
voortplanting maar ook om een normaal 
testosterongehalte in het bloed te bevorderen.  
➤ Inodyx Fertility Mix bevat zink van bisglycinaat 
vorm dat een hogere biobeschikbaarheid heeft 
dan andere vormen van zink. 

 �  2 Vitamine B9 bevordert de groei van 
maternaale weefsel (placenta, borsten, 
baarmoeder) tijdens de zwangerschap (EFSA 
bewering).  
➤ In tegenstelling tot traditioneel foliumzuur, 
dat een gelijktijdige enzymatische fase nodig 

heeft om de actieve vorm van vitamine B9 
te bekomen, bevat Inodys Fertilty Mix een 
actieve vitamine B9, dat direct gebruikt kan 
worden door het lichaam! 

 �   Bovenop het verzekeren van een normale 
vruchtbaarheid, helpt zink ook bij aan het 
behoud van een gezonde huid. 

 �  Indodys Fertility Mix is verrijkt aan glutathion 
en vitamine D. 

Gebruiksaanwijzing 
2 pilletjes per dag met water innemen. 
Afgeraden voor kinderen jonger dan 12. 

2 tabletten 100    g

Inositol
- myo-inositol
- D-chiro-inositol

1400 mg
1100 mg
300 mg

64,9 g
51 g

13,9 g

Glutathion 20 mg 0,9 g

Zink 7,5 mg (75%*) 0,3 g

Vitamine B9 (Quatrefolic) 200    µg    (100%*) 4,6 mg

Selenium 50    µg    (91%*) 0,62   mg

Vitamine D3 5 µg (100%*) 0,2 mg

* Dagelijkse referentie-inname 

Denk voor de toekomstige papa aan... FertilHom! 
FertilHom is een natuurlijk voedingssupplement 
dat de normale mannelijke vruchtbaarheid 
bevordert (zie pag 23). 

Inodys Fertility Mix
Vrouwen, ondersteun jullie vruchtbaarheid1

30 porties

60 tabletten 
± 1,65€/dag

5 425036 460935

PRODUCTCODE :    ?????? NUT/AS_979/108
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 ü  Lactobacillen terug te vinden in de 
vrouwelijke flora

 ü  Perfecte controle over de productie van 
Lactobacillus crispatus 

 ü  Ondersteunt de darmen en / of gelijktijdig 
zuur-base evenwicht 

Lactobacillen speciaal geselecteerd 
Nieuwe bio formule met specifiek geselecteerde 
Lactobacillen: Lactobacillus crispatus (40%), L.brevis 
(30%) en L.acidophilus (30%). 

3 troeven: controle over de L.crispatus, 
hoeveelheid en kwaliteit 
LactoG Crispatus bio levert meer dan 5 miljard 
Lactobacillen per capsule, oorspronkelijk geoogst 
bij vrouwen. 

LactoG Crispatus bio is één van de zeldzame bio 
formules dat stammen van de Lactobacillus crispa-
tus bevat, wij beheren namelijk zijn productieme-
thode. Er zijn weinig laboratoria die deze bezitten! 

Bezorgd om de kwaliteit van onze producten; 
wordt LactoG Crispatus u in biologische formule 
aanbevolen. 

De aanbevolen synergieën 
1. Denk aan de ondersteuning van uw darmen 
met gebruik van LactoG Crispatus bio: 

 �  Om een goede darmtransit en een 
regelmatige stoelgang te bevorderen: Transit 
succes bestaat uit psyllium. 

 �  Om uw darm comfort te ondersteunen: 
Lactiproimmunitum+Bio bestaat uit het 
extract van framboosbladen. 

2. Begunstig uw zuur-base evenwicht! 

Het is soms aangeraden om de Ontzurende for-
mule te combineren met LactoG Crispatus Bio. Zijn 
bijdrage aan zink bevordert een evenwichtig zuur-
base metabolisme. 

3.Inname van antibiotica? 

LactoG Crispatus Bio en de lactobacillen die hij 
bevat zijn in dat geval enorm aangeraden. 

4. Toekomstige mama? 

Vraag advies aan uw arts. LactoG Crispatus Bio 
kan aangeraden worden bij zwangere vrouwen 
en vooral bij een natuurlijke bevalling. 

Gebruiksaanwijzing 

LactoG Crispatus Bio is geschikt voor intern 
gebruik en veroorzaakt geen neveneffecten: 

• Als uw flora verzwakt is: begin met 2 capsules 
per dag gedurende een periode van 10 tot 15 
dagen. Neem vervolgens slechts 1 capsule per dag. 

• Als onderhoud : 1 capsule per dag 's avonds 
(voor het slapengaan) en gedurende 2 weken. 

Ingrediënten 

1 capsule LactoG Crispatus Bio bevat: 

40% 
Lactobacillus 

crispatus

30% 
Lactobacillus brevis

30% 
Lactobacillus 
acidophilus

LactoG Crispatus Bio
5 miljard Lactobacillen, speciaal aangeraden voor vrouwen
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Menselijke 
stamcellen 

30 porties

30 capsules
±1€/dag

5 425036 460034

BE-BIO-01 
Landbouw buiten de EU

PRODUCTCODE :    NMV005 AS_979/87
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PRODUCTCODE :    NMNM25 NUT_PL_979/122   CNK 4368-668

 ü Synergie van Alchemilla & Kruisboom 

 ü Versterkt met magnesium en actieve B6 

 ü  Regulering van de hormonale activiteit  
(bijvoorbeeld progesteron) 

Vrouwelijk comfort en evenwicht 
SP-Menopause is een synergie van actieve sub-
stanties dat je doorheen uw menstruatiecyclus 
begeleidt alsook voor en tijdens de menopauze. 

Alchemilla en Kruisboom helpen bij het behoud 
van comfort voor en tijdens de menstruatie-
cyclus. 

Alchemilla draagt bij aan het behoud van een 
comfortabele en rustige menopauze. 

Ze bevordert ook de normale bloeding van de 
menstruatie en ontlast vrouwen met hevige 
menstruaties. 

Vitamine B6 is betrokken bij de regulatie van de 
hormonale activiteit ( vooral progesteron) en 
helpt vermoeidheid te verminderen.

Gewrichten & Darmen 
Alchemilla en Kruisboom begeleiden u niet 
enkel in uw levensfasen maar dragen ook bij aan 
gezonde gewrichten. 

Alchemilla bevordert ook een gezond intestinaal 
comfort en Kruisboom is rijk aan antioxidanten 
dat helpen bij de bescherming tegen oxidatieve 
stress. 

Wie kan het gebruiken?
Vrouwen vanaf de eerste menstruaties.

Vanaf de eerste tekenen van de menopauze. 

1 capsule 3 capsules

Alchemilla 200 mg 600 mg

Magnesium 33,3 mg 100 mg (26%1)

Kruisboom 30 mg 90 mg

Actieve B6 0,67 mg 2 mg (143,6%1)
1 Dagelijkse referentie-inname 

Gebruiksaanwijzing 
1 tot maximum 3 capsules per dag met water 
innemen. 

Ingrediënten 
Alchemilla ( Alchemilla vulgaris), magnesiumbisgly-
cinaat, kokosmeel, Kruisboom ( Vitex agnus-castus), 
Pyridoxal-5'-fosfaat ( actieve vitamine B). 

SP-Menopause
Vrouwelijk comfort voor/ na de maandstonden & tijdens de menopauze 

60 porties

60 capsules
± 0,27€/dag



 ü  Rozen in de hoogte geteeld, beschut tegen 
warmte en verdelgingsmiddelen 

 ü  Essentiële olie van Damascusrozen in 
synergie met lijnzaadolie en sojaolie 

 ü  15mg essentiële olie van roos / capsule: sterk 
geconcentreerd! 

 ü  Ook geschikt voor toekomstige mama's 

Puur vloeibaar goud 
De essentiële olie van Damascusrozen (Rosa 
damascena), ook bekend als Damascusroos, is een 
natuurlijk verkregen geconcentreerd extract: uit 
3200kg bloemen verkrijgen we 1kg rozenolie! 

Miljoenen bloemblaadjes zijn dus nodig om 
enkele grammen van dit pure vloeibare goud in 
de vorm van een waardevol en zeldzaam extract 
te bekomen. 

In de Damascusrozen worden verschillende 
bestanddelen geïsoleerd, waaronder terpenen, 
glycosiden, flavonoïden en anthocyanen. De 
bloemen bevatten ook een bitter onderdeel, tan-
nines en organische zuren. 

Natuurlijke kwaliteit 
De roos, een symbool van liefde en schoon-
heid wordt op grote hoogtes geteeld, ver 
weg van de warmte en van de pesticiden die 
de bloem niet verdraagt! 

Elke capsule Venus Roses combineert de voorde-
lige effecten van meer dan 365 actieve bestand-
delen in de essentiële olie van de Damascus-
roos. Het lichaam kan de componenten 
gemakkelijker opnemen dankzij hun ver-
binding met lijndzaadolie en sojaolie. 

Ons product is van een uitstekende kwaliteit 
en we werken volgens de normen van GMP 
(Good manufacturing practice, de juiste metho-
den van fabricatie). 

Venus Roses ondergaat geen aggressieve 
behandeling door warmte en bevat geen 
gluten, kleurstoffen of bewaarmiddelen. 

100    g Capsule

Rozenolie 2,6    g 15    mg

Sojaolie 18,64    mg 107    mg

Lijnzaadolie 26,13    mg 150    mg

Gebruiksaanwijzing
1 capsule per dag. 

Afgeraden voor zwangere vrou-
wen, vrouwen die borstvoeding 

geven of een voorgeschiedenis 
van borstkanker (persoonlijk of 

familiaal) hebben. 

Ingrediënten 
lijnzaadolie (Linum usitassimum L.), 

sojaolie (glycine max), rozenolie 
(Rosa damascena) (15 mg), visge-

latine (Licaps, capsule) , water, silicium-
dioxide (antiklontermiddel). 

Afgeraden indien u allergisch 
bent aan één of meerdere van 

deze componenten. 

Venus Roses
Waardevolle essentiële oliën van Damascusrozen 
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30 porties

30 capsules
±1,00 €/dag

5 425036 460249
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 weet hoe belangrijk het is zorg te dragen 
voor ons tweede brein en biedt u oplossingen aangepast aan 
uw situatie: het bevorderen van een goede darmtransit met een 
regelmatige stoelgang, intestinaal comfort et het helpen bij 
gewichtsverlies met zicht op een gezonde bloedsuikerspiegel...

Als de buik in orde is, is alles in orde! 

Het is daarom vaak het eerste orgaan waar we aandacht aan 
moeten geven. 

We maken gebruik van Lactobacillen en Bifidobacteriën 
(beschermd door Intelicaps, een microcapsule samengesteld 
door bruine algen) en synergieën met vezels, planten,... 

We bieden u ook een heel bijzondere vorm van Omega 3 aan, hij 
is afkomstig van een klein schaaldier dat op de zeebodem van 
de Noord-Atlantische Oceaan leeft: de Calanus. Hij is in staat een 
verdere zone in uw darmen te bereiken dan krill- of visolie... 

DHA/EPA/SDA marins - Calanus olie 

>Nieuwe innovatieve vorm van omega-3. 

Glycemia normalis 

> Normale bloedsuikerspiegel + gezonde Spijsvertering/ Lever 
& Gewicht 

Hemorobee 

> Verlichting van aambeien 

L-Glutamine 

> In overvloed in de darmen 

Lactiproimmunitum+ Bio 

-> Intestinaal comfort 

Natur'slim succes 

> Gewichtsverlies 

Transit succes 

> Regelmatige stoelgang 

De buik, ons tweede brein 



 ü  Pure Calanus olie met een unieke 
samentelling van lipiden 

 ü  Uw Noord-Atlantische schat voor de kust van 
Noorwegen 

 ü  Een innovatieve, ultrareine en stabiele 
bioactieve vorm van omega-3 vetzuren 
(DHA,EPA,SDA) + astaxanthine 

Uw omega 3 zonder zware metalen of raffinage! 
DHA/EPA/SDA marin is een compleet vetextract 
van de kleine eenoogkreeft Calanus finmar-
chicus dat zich grotendeels voedt met marien 
fytoplankton in de Noord-Atlantische Oceaan; 
wat zijn zuiverheid behoudt (een zeer lage 
verontreiniging door zware metalen). 

 �  DHA/EPA/SDA marin is een vernieuwende, 
zeer stabiele, bioactieve vorm van omega-3 
vetzuren, het zijn waseters. 

 �  Een zachte extractie, zonder oplosmiddel of 
raffinage (100% natuurlijk). 

Nieuwe bron van omega-3 vetzuren, ultrazuiver 
in de vorm van waseters
Zijn doel: uw dunne darm! 

In tegenstelling tot vis- of krillolie, is de vertering 
van waseters afkomstig van DHA/EPA/SDA marin 
langzaam, hierdoor kan hij een diepere zone in 
uw darmen, namelijk de dunne darm, bereiken 
waar hij een aantal receptoren activeert. 

Hersenen, zicht & hart. 
Calanus olie vervat in de capsules van DHA/EPA/
SDA is de bron van EPA, DHA en stearidonzuur. 
DHA draagt bij tot het behoud van een normaal 
gezichtsvermogen en een normale hersen-
functie. DHA met EPA zorgen voor een normale 
hartfunctie. 

Dit gunstige effect wordt verkregen door de 
dagelijkse inname van 250mg DHA (en EPA). 

Andere heilzame componenten waaruit hij is 
samengesteld zijn; astaxanthine in hoge con-
centratie, dat hem die specifieke robijnrode 

kleur geeft. Plantaardige sterolen alsook een 
zeer interessant profiel aan aminozuren. 

Ecologisch en duurzaam 
In onze capsules wordt Calanus olie, geprodu-
ceerd door de firma Calanus, gevonden. Deze 
onderneming gebruikt een beredeneerde en 
duurzame visvangt, bevestigd door het certifi-
caat ISO 26000 (norm met het doel bij de dragen 
aan een duurzame ontwikkeling). De calanus 
vermenigvuldigt zich 2 keer sneller dan het 
tempo van de huidige visvangst. 

2 capsules

Pure olie van Calanus finmarchicus 1000    mg

Onverzadigde vetzuren (esters) 900    mg

Omega 3
-stearidonzuur 
-docosahexaeenzuur 
-eicosapentaeenzuur 

210    mg
76    mg
70    mg
56    mg

Sterolen 10    mg

Astaxanthine 1    mg

Gebruiksaanwijzing 
2 capsules per dag tijdens de maaltijd. 

Niet gebruiken wanneer u allergisch bent voor 
schaaldieren, weekdieren of vis. 

Bewaar het product uit de buurt van hitte en 
vochtigheid, anders riskeren de capsules samen 
te klonteren waardoor ze onbruikbaar zullen zijn! 

DHA/EPA/SDA marin by calanus
Activeert de receptoren van de dunne darm + brein , gezichtsvermogen en hart 
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30 porties
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 ü  Uw phyto complex: berberine, gultier en 
kaneel 

 ü  + alfa-liponzuur & chroom 

 ü  Wanneer planten je dagelijks helpen... 

Een normale bloedsuikerspiegel, 
vanzelfsprekend! 
Het is de combinatie van 3 componenten dat 
ervoor zorgt dat Glycemia normalis haar bel-
angrijkse functie, het behoud van een normale 
bloedsuikerspiegel, kan verzekeren. 

1. Ons Berberis aristata extract, rijk aan berberine, 
deze natuurlijke alkaloïde. Hij is gestandaardise-
erd tot 97% berberine! 

2. Het kaneel extract 

3. Chroom in picolinaatvorm, dit is namelijk de 
vorm die het beste door uw lichaam wordt opge-
nomen. 

Om u te helpen bij het behoud van een normale blo-
edsuikerspiegel, gebruikt Glycemia normalis, phyto 
synergie en nutritherapie van berberine, kaneel en 
chroom. 

Ondersteun uw lever en uw spijsvertering! 
 �  Kaneel ondersteunt een normaal intestinaal 

comfort. 

 �  Berberine draagt bij aan een gezonde 
leverfunctie. 

Uw gewicht beheren 
 �  Garcinia cambogia 

neemt deel aan het 
lipidenmetabolisme 
en aan 
gewichtsbeheer. 

Het alfa-liponzuur is een organozwavelcom-
ponent dat in alle cellen van uw lichaam wordt 
aangetroffen. 

5 acties van de Glycemia normalis componenten: 
1. NORMALE SUIKERSPIEGEL

2. GEZOND GEWICHT

3. SPIJSVERTERING

4. LEVER

5. MENTALE TOESTAND 

2 capsules

Berberine 500 mg

Garcinia 200 mg

Alfa-liponzuur 200 mg

Kaneel extract van Ceylan 100 mg

Chroompicolinaat 
- Waarvan chroom 

1,44 mg
180 µg (450 %)*

* Dagelijkse referentie-inname 

Gebruiksaanwijzing 
2 capsules per dag met water innemen. 

Afgeraden voor zwangere vrouwen (berberine).

Glycemia    normalis
Bloedsuikerspiegel, gezonde Spijsvertering / Lever en Gewicht 

37

50 porties

100 capsules 
+/- 0,70€

5 425036 460683
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 ü  Ontlasting wordt pijnloos en moeiteloos 
vergemakkelijkt 

 ü  Verlicht branderig gevoel en jeuk 

 ü  Herstelt het slijmvlies 

 ü  Met Propolis en Kamille

 ü  Zalf met applicator 

Aambeien?  
Last bij ontlasting? 
De Hemorobee zalf verlicht het ongemak veroor-
zaakt door aambeien! 

De ontlasting is vergemakkelijkt (pijnloos en 
moeiteloos) en het slijmvlies herstelt zich snel. 

Natuurlijke oplossing met 
moedertincturen van propolis en kamille. 

Hoe werkt dit? 
De hemorobee zalf werkt door een beschermlaag 
te creëren op het beschadigde slijmvlies van de 
rectum: 
➤  verlicht de onaangename symptomen 

veroorzaakt door de aambeien 
(winderigheid, pijn, branderig gevoel, jeuk), 

➤  vermindert irritatie van de rectale mucosa,

➤  vergemakkelijkt de ontlasting (pijnloos en 
zonder spanning). 

Gebruiksaanwijzing 
Breng Hemorobee tijdens de acute fase zowel ' s 
morgens als 's avonds op het propere anorectale 
gebied aan. 

Pas later, wanneer de symptomen verdwijnen, 
moet hij enkel nog 's avonds aangebracht wor-
den. 

Zonder applicator: indien de zalf met de vingers 
wordt aangebracht, was dan eerst uw handen 
en breng vervolgens de zalf voorzichtig met de 
vingertoppen aan. 

Met applicator: Hemorobee kan ook worden 
aangebracht door in plaats van de dop, de appli-
cator op de tube te schroeven. Haal in dit geval, 
voor gebruik, de plastieke beschermhoes van de 
applicator. Schroef na gebruik de applicator van 
de Hemorobee tube en sluit deze door de dop er 
terug correct op te schroeven. 

Reinig de gebruikte applicator met water, 
droog hem en steek hem vervolgens 
terug in zijn plastieke beschermhoes. 

Ingrediënten
Petrolatum, lanoline cera, extract van pro-
polis, Anhemis nobilis (Romeinse kamille) 

Hemorobee creërt een beschermlaag dat 
symptomen en irritatie in het slijmvlies 
vermindert. 

Hemorobee® (Medisch hulpmiddel) 

Verlicht het ongemak veroorzaakt door aambeien 
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 ü Spierontwikkeling

 ü  Natuurlijke L-Glutamine, afkomstig 
van de fermentatie van niet genetisch 
gemodificeerde mais

 ü  Meest voorkomende aminozuur in het 
organisme 

 ü  100% L-Glutamine, zonder hulpstof! 

60% van de aminozuren in het lichaam
Glutamine is het meest voorkomende aminozuur 
in het bloed en in de spieren. Het vertegenwoor-
digt 60% van alle aminozuren in het lichaam en 
is dus het meest voorkomende aminozuur in ons 
lichaam. Glutamine is betrokken bij verschillende 
metabolische processen. 

Spieren & darmen! 
Gezien zijn aanwezigheid in grote hoeveelheden, 
in het bloed en in de spieren, vinden we haar eve-
neens in grote hoeveelheden terug in de darmen 
en zijn slijmvlies. 

De darmen bestaan immers uit een spierlaag en is 
ook sterk gevasculariseerd. De darm fungeert als 
barrière tussen " externe " stoffen (vreemd van het 
menselijke lichaam) en het "interne" milieu van 
het menselijke lichaam. 

L-Glutamine is dus overvloedig terug te vinden in 
vele weefsels van het lichaam (darmen, spieren...). 
Ze is bijvoorbeeld betrokken bij de spierontwik-
keling, zowel bij de dwarsgestreepte spieren, 
spieren die we vrijwillig kunnen samentrekken 
(bijvoorbeeld buikspieren) als de onvrijwillige 
gladde spieren (bijvoorbeeld die van de darmen). 

Vandaar het belang voldoende glutamine in het 
lichaam te hebben. 

Glutamine en sportievelingen 
Glutamine is het aminozuur dat heel bekend is bij 
atleten! Het helpt hen bij de ontwikkeling van hun 
spieren. 

Wie kan het gebruiken? 
 �  Ideaal voor atleten na een fysieke inspanning 

 �  Senioren 

 �  Mensen die hun organisme wensen te 
ondersteunen (darmen, spieren...)

2 capsules

L-glutamine 1100 mg

Gebruiksaanwijzing 
1 capsule 2x per dag (voor de maaltijd) 

Tip 
L-Glutamine is een aminozuur dat gevoelig is voor 
hitte en zuur. Daarom drink je dit het beste met 
een drankje op kamertemperatuur dat niet zuur 
is (dus geen sinaasappelsap...). 

Onze voeding levert glutamine via eieren, vlees, 
vis of zuivelproducten. 

Ingrediënten
Per 2 capsules: 1100mg L-Glutamine (afkomstig 
van de fermentatie van niet genetisch gemodifie-
erde mais), HPMC (plantaardige capsule). 

L-glutamine
Ondersteunt uw spieren, waaronder die van de darmen 
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 ü Bio frambozenbladen

 ü  3,3 miljard Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus rhamnosus en acidophilus 
beschermd door Intelicaps 

 ü  Micro-capsule Intelicaps dat 80% van de 
levende bacteriën in de darm verzekert. 

 ü Verhoogt met vitamine C van acerola 

Uw innovatief synergie 
Bio frambozenblad extract om een comfortabele 
werking van de darm te ondersteunen. 

Lactobacillen en Bifidobacteriën = meer dan 3 
miljard  bacteriën beschermd tegen ongunstige 
omstandigheden en het maagzuur, door de Inteli-
caps technologie, ons wereldwijd patent (natuurlijk 
want samengesteld uit bruine algen). 

Acerola bio rijk aan vitamine C dat de normale wer-
king van het immuunsysteem alsook een normaal 
energie metabolisme (tonus, vitaliteit) bevordert. 

Voordelen 
 �  Gemakkelijk te bewaren op een droge plaats 

(in de koelkast bewaren is niet meer nodig), 
het is dus makkelijk overal mee naar toe te 
nemen (op reis, in uw zak...). 

 �  Doeltreffend! 1000 hoger dan gelijkaardige 
producten. 

 � Kwaliteit dat zijn prijs waard is! 

 � Nieuwe bio formule! 

Technologie Intelicaps! 
De revolutionaire micro-omhulling garandeert meer 
dan 3 miljard actieve bacteriën die ter hoogte van 
de darmflora worden vrijgegeven! 

Lactiproimmunitum+ Bio wordt ondersteund door 
de technologie van Intelicaps: een revolutionair 
micro-omhullingsproces. Het betreft een alg, die 
100% van de actieve lactobacillen en bifidobacte-
riën perfect bewaart, ongeacht de externe omstan-
digheden. 

Intelicaps: een kwaliteit van inkapseling voor een 

verhoogde werking tot factor 1000. Deze micro-
capsule, gedurende 2 uur getest bij een PH van 1,3 
behoudt 100% van de ingekapselde Lactobacillen 
en bifidobacteriën (de normale maximale tijd in de 
maag is 1u30). 

Gebruiksaanwijzing 
1 tot 3 capsules per dag met water innemen. Neem 
de eerste dag slechts 1 capsule, en verhoog indien 
nodig de inname tot 3 capsules per dag, neem 
vervolgens terug slechts 1 capsule per dag tot het 
einde van de doos. 

Indien u moeite heeft met het doorslikken van de 
capsule (ouderen of kinderen), kan je de capsule 
openen en de inhoud in uw eten of vloeistof gieten. 

Niet gebruiken in geval van zwangerschap (frambo-
zenblad) of bij allergie voor één van de ingrediënten. .

Ingrediënten 

Minstens 3,3 miljard gevriesdroogde bacteriën 

Bifidobacterium 
lactis: 40%

Lactobacillus 
rhamnosus: 40% 

Lactobacillus 
acidophilus: 20%

+ 75 mg frambozenblad extract (Rubus idaeus L.) 

+ 74 mg acerola-extract (17% vit.C) (Malpighia glabra L.)

Hulpstof : rijstextract (Oryza sativa)*, plantaardige capsule 
(HPMC) , siliciumdioxide (niet nano). 

* Biologische landbouw  BE-Bio-01. 

Lactiproimmunitum+Bio    Intelicaps®    
Bio formulering voor uw intestinaal comfort 1

30 porties

30 capsules 
+/- 0,56€/ dag

5 425036 460201

PRODUCTCODE :    NMV003 NUT/PL/AS_979/86



 ü  3 planten voor gewichtsbeheer1 of al dan 
niet gewichtsverlies2: 1,2Konjakwortel, 
groene mate-1,2,3extract & Guarana 

 ü  Vermindering van de vermoeidheid (mentaal 
en fysiek) 

 ü  + Saffraan om de goede mentale toestand 
te ondersteunen (goed humeur en 
ontspanning) 

 ü  + Chroom om een normale 
bloedsuikerspiegel te bevorderen 

 ü  + Lactobacillen (L.gasseri en rhamnosus), 
Acacia vezels en L-Glutamine 

Het trio beheer - en gewichtsverlies! 
Glucomannan is een in water oplosbare voedings-
vezel geëxtraheerd uit konjac-wortel. 
1.  Als onderdeel van een caloriearm dieet 

draagt glucomannan (konjac-wortel) bij aan 
gewichtsverlies (EFSA vorm). 

Eens hij met water wordt ingenomen gaat glu-
comannan de maag opblazen, de maaglediging 
vertragen en een verzadigd gevoel geven. 

" Dit gunstige effect wordt verkregen door de 
dagelijkse consumptie van 3 g glucomannan, in 
dosissen van elk 1 g (dus 3 dosissen Natur' Slim 
Succes), ingenomen met 1 a 2 glazen water, voor 

de maaltijd en in het kader van een caloriearm 
dieet." 
2. Groene mate extract rijk aan cafeïne en 
saponine draagt bij aan zowel gewichtsbeheer 
als gewichtsverlies. 

3. Guarana helpt ook bij gewichtsverlies. 

Synergie van Glutamine, Lactobacillen en Acacia 
vezels 
Glutamine is het meest aangetroffen aminozuur 
in het bloed en in de spieren. We kunnen deze 
ook terugvinden ter hoogte van het darmslijmv-
lies. 

Rijk aan Lactobacillen (L.gasseri en rhamnosus), 
meer dan 20 miljard, alsook oplosbare Acacia 
vezels. 

Goed humeur en energie 
Het groene mate extract van Natur'Slim Succes 
helpt niet enkel bij gewichtsverlies maar bevor-
dert ook de vermindering van vermoeidheid 
(mentaal en fysiek). 

Het saffraan extract draagt bij aan de normale 
psychologische functies (goed humeur, kalme en 
serene staat, ...) 
Natur'Slim Succes bestaat uit groene mate en 
saffraan die helpen bij gewichtsverlies in een 
kalme en serene toestand. 

Natur'SLIM    Succes
Gewichtsverlies + normale bloedsuikerspiegel 
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90 porties

90 maatlepels 
+/- 1,33€ /dag 

5 425036 460669



Normale bloedsuikerspiegel 
Natur'Slim Succes is verrijkt met chroom om een 
normale bloedsuikerspiegel te behouden. 

Voor wie en waarom? 
• Gewichtsbeheer en gewichtsverlies 

• Normale bloedsuikerspiegel 

• Energie

• Ontspanning en rust 

Ideaal na overtollige calorie-inname bijvoorbe-
eld tijdens de eindejaarsfeesten of na een all in 
vakantie. 

3 maatlepels 
( 6,8g) 

Konjac-wortel 3    g

Acacia vezels 1    g

L-glutamine 1    g

Groene mate extract 800    mg

Quarana extract 120    mg

Lactobacillus gasseri 100    mg

Lactobacillus rhamnosus 100    mg

Saffraan-extract 30    mg

Chroom 25    µg    (62,5%)*

* Dagelijkse referentie-inname 

Gebruiksaanwijzing
1 maatlepel 3 keer per dag (3 x 2,2 g) innemen met 
300 ml water, voor de maaltijd. 

Opgepast: de maatlepel aanwezig in de verpak-
king is of een mono-dosis of gegradueerd. Neem 
altijd 2,2g per maatlepel. 

Afgeraden voor kinderen, zwangere vrouwen, en bij 
mensen onder antidepressiva (bevat 78 mg cafeïne 
per dagelijkse portie). 

Waarschuwing voor het risico van verstikking in 
geval van problemen met slikken of het doorslikken 
met een ontoereikende hoeveelheid vloeistof. Con-
sumptie met veel water is aanbevolen om de inname 
van de substantie tot in de maag te vergemakkeli-
jken. 

Ingrediënten: 
Konjac-wortel (Amorphophallus konjac K. Koch); 
acacia vezels (Acacia senegal); L-glutamine; groene 
mate extract (Ilex paraguariensis A. St. Hil.); citro-
enzuur (zuurmiddel); guarana-extract (Paullinia 
cupana Kunth); Lactobacillus gasseri1 10 miljard 
bacteriën), Lactobacillus rhamnosus (10 miljard 
bacteriën), sinaasappel (aroma); stevioglycosiden 
(zoetstof); saffraan-extract (Crocus sativus L.); 
chroompicolinaat. 
1 Bevat sporen van melk  en melkderivaten.

Saffraan

Konjac

Groene mate 

Guarana

Glutamine

Lactobacillen

Acacia vezels 

Chroom
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 ü  Uw „fyto“ trio:  
Kurkuma, Gentiaan en Venkel 

 ü Synergie van „digestieve“ planten 

 ü Met toevoeging van spijsverteringsenzymen 

 ü Zachte actie en goede tolerantie 

Opgeblazen gevoel? Winderigheid? 
SIBO Digest is samengesteld uit kurkuma, venkel 
en gentiaan dat bijdragen aan een normale spi-
jsvertering. 

Onze kurkuma bevat alle actieve substanties van 
kurkuma om zijn volledig actieve spectrum op het 
spijsverteringskanaal te bekomen 

(= TOTUM VAN KURKUMA).

Gezonde lever 
Ons totum van kurkuma draagt ook bij aan de 
normale werking van uw lever. 

Zachte actie en hoge tolerantie 
Om uw spijsvertering te ondersteunen worden er 
in traditionele voedingssupplementen, essentiële 
oliën en kloflookextracten gebruikt die vaak niet 
goed worden verdragen. 

SIBO Digest maakt een doeltreffende, zachtere 
en minder aggresieve aanpak mogelijk! 

Mix van gepatenteerde enzymen (Digezyme) 
SIBO Digest bevat een mix van gepatenteerde 
enzymen Digezyme waarin lactase, lipase, cellu-
lase, protease en alfa-amylase aanwezig zijn. 

SIBO Digest 3 capsules

Extract van kurkuma 12:1
waarvan curcumine 

450 mg
49,5 mg

Extract van gentiaan 4:1 450 mg

Venkel 300 mg

* Digezyme® 150 mg

*DigeZyme®  is een geregistreerd handelsmerk van Sabinsa 
Europe GmbH.

Gebruiksaanwijzing 
1 capsule, 1 tot 3 keer per dag tijdens de maalti-
jden. 

Afgeraden voor mensen die gebruik maken van 
bloedverdunners, tijdens de zwangerschap, voor 
vrouwen die borstvoeding geven en voor kinderen 
jonger dan 18 jaar. 

Vraag advies aan uw arts in geval van ziektes aan 
de lever of de galblaas of bij gelijktijdig gebruik van 
medicatie (kurkuma). 

Ingrediënten 
extract van kurkuma (Curcuma longa) (11% cur-
cumine), extract van gentiaan (Gentiana lutea), 
venkelpoeder (Foeniculum vulgare), HPMC (plan-
taardige capsule), mix van Digezyme enzymen 
(alfa-amylase, protease, lactase, cellulase, lipase), 
biologisch rijstzetmeel. 

SIBO Digest
Uw spijsverterings- en intestinaal comfort 

60 porties

60 capsules
± 0,49€/dag

5 425036 461352
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 ü Bevordert een goede darmtransit 

 ü  Voordelige combinatie van FOS (oplosbare 
vezels) et Bifidobacterium lactis, verhoogd 
met Psyllium

 ü  Technologie Intelicaps om minstens 80% 
Bifidobacteriën in de darm te verzekeren, 
terwijl gelijkaardige producten lijden onder 
90% vernietiging. 

Bevorderen een goede darmtransit 
1. Transit Succes en zijn Psyllium zaden bevorde-
ren op natuurlijke wijze een regelmatige stoel-
gang en een goede darmtransit. 

De Psyllium zaden, rijk aan voedingsvezels en 
slijmstoffen, absorberen water van voedingsstof-
fen in de darm. Ze vormen dan een gel dat het 
gewicht van de stoelgang verhoogt en een regel-
matige stoelgang en goede darmtransit bevordert. 

2. Bifidobacteriën (meer dan 1 miljard) beschermt 
door Intelicaps, onze technologie van micro-
omhulsing bestaande uit bruine algen. Bescher-
ming van de nadelige omgevingsomstandigheden 
alsook van de maagsappen. Wij verzekeren mins-
tens 80% bifidobacteriën in de ileum (het 3de en 
laatste stuk van de darm), SHIME test (kunstmatige 
spijsvertering) ter ondersteuning (onderzoek op 
aanvraag). Dit nieuwe, wereldwijd, gepatenteerde 
proces verzekert een perfecte overleving van de 
bifidobacteriën en verhoogt met 1000 de werking 
van ons product. 

3. Kwaliteitsvolle, oplosbare vezels van fruto-
oligosachariden: Actilight FOS. 

4 voordelen 
 �  De Psyllium zaden in Transit Succes bevorderen, 

op natuurlijke wijze, een goede intestinale 
werking en een regelmatige stoelgang. 

 �  Doeltreffend al na de eerste dagen van 
gebruik. 

 �  Zorgt ervoor dat je geen gewicht bijkomt! 

 �  Transit Succes kan gedurende een lange 
periode ingenomen worden. 

Zwangerschap en borstvoeding 
Dankzij zijn natuurlijke samenstelling kan Transit 
Succes ook gebruikt worden door zwangere vrou-
wen of vrouwen die borstvoeding geven. 

Gebruiksaanwijzing
De aanbevolen hoeveelheid is 1 zakje per dag, 's 
morgens of 's middags. 

Deze dosis kan indien nodig verhoogt worden 
naar maximum 2 zakjes per dag, in 2 verschillende 
keren in te nemen. 

Los het zakje op in een glas water tijdens het ont-
bijt of 's middags. 

Transit Succes kan door kinderen vanaf 5 jaar en 
volwassenen gebruikt worden. 

Ingrediënten: 
Oplosbare vezels (Actilight FOS), Psyllium vezels, 
zaden (plantago ovata), Bifidobacterium lactis, sili-
ciumdioxide (anti-klontermiddel). 

Transit Succes
Regelmatige stoelgang 

30 porties

30 zakjes 
± 0,56€/dag 

5 425036 460201
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Veel situaties vereisen goede intellectuele prestaties. 
In andere gevallen hebben we rust en ontspanning 
nodig. Voor senioren is het belangrijk normale cog-
nitieve functies te behouden (concentratie, geheu-
gen). 

 gebruikt een gepatenteerde 
vorm van magnesium dat zich onderscheidt door 
zijn snelle werking (zenuwstelsel en psychologische 
functies). 

We gebruiken eveneens synergieën van planten en 
micro-voedingsstoffen om concentratie en rust te 
bieden aan kinderen, volwassenen en senioren... 

Ontdek onze 8 formuleringen en... denk erover na! 

CogniMag poeder/ capsule 

> Zenuwstelsel (rust) 

Dopanor-AD

> Ochtend boost 

Memorix 

> Mentale prestaties & Geheugen 

Neuro-AD Concentratie 

> Zenuwstelsel (rust) & Concentratie

Neuro-Zen 

> Zenuwstelsel (rust, kalmte) 

Omega 3+ 

> Brein & EPAX kwaliteit 

Fosfatidyslerine

> Cognitieve functies : concentratie & geheugen 

Brein:  
concentratie & ontspanning



 ü Gepatenteerde vorm van magnesium Ata-Mg

 ü  Onderscheidt zich van andere vormen van 
magnesium door zijn uitstekende intestinale 
en neuronale assimiliatie en zijn snelle 
werking 

 ü Goed verdagen door de darmen. 

Gerichte actie en biobeschikbaarheid!
CogniMag is een synergie van 3 bestanddelen 
die zorgvuldig zijn samengesteld om een betere 
opname en werking van het product te verze-
keren. 

1. Magnesium Acetyl Taurinaat (ATA-mg)(700 
mg) is een gepatenteerde vorm van magnesium, 
verbonden aan taurine. Deze unieke verbinding 
is intelligent en zorgt ervoor dat het magnesium 
goed wordt opgenomen door de darm en de 
neuronen. 

2. Magnesiumcitraat, alkalisch mineraal.

3. Geactiveerde vitamine B6, belangrijkste bio-
logische actieve vorm. 

4. Arginine (1g) om de werking van magnesium 
te versterken. 

Energie en Concentratie 
Dankzij zijn moleculaire structuur, onderscheidt 
AtaMg zich met zijn snelle werking: 

 �  hij stimuleert de normale werking van uw 
zenuwstelsel 
➜ kalme en serene toestand 

 � optimaliseert uw normale psychologische 
functies 

 � vermindert de vermoeidheid. 

3 maatlepels of 6 capsules 

Magnesiumcitraat 1600 mg

Ata Mg 700 mg

Magnesium 300 mg

Arginine 1 g

Actieve B6 2 mg (143%*)

* Dagelijkse referentie-inname 

Gebruiksaanwijzing 
Capsules: 3 capsules bij het ontbijt en 3 capsules 
bij het avondeten. 

Poeder: 1 dosis (1,2 g) tijdens het ontbijt en 2 
dosissen (2,4 g) tijdens het avondeten, met 
water innemen. 

Kinderen tussen de 14 en de 30 kg nemen 1 tot 
1,5 dosis/dag (2 tot 3 capsules). 

Tussen de 30 en de 45 kg, 2 tot 2,5 dosis/dag (4 
tot 5 capsules), vanaf 45 kg, 3 maatlepels/dag (6 
capsules). 
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5 425036 460263

CogniMag poeder

5 425036 460324

CogniMag capsule

30 porties

90 maatlepels
+/- 0,90€/dag

180 capsules 
+/- 1,10€/dag

CogniMag  2 vormen: poeder/ capsule 

Gepatenteerde magnesium met een snelle werking voor energie en mentale functies. 



 ü  Hoge concentratie aan acetyl-tyrosine 
met een betere biobeschikbaarheid dan 
L-tyrosine! 

 ü  Vitamine B9 en B12 in actieve vorm voor een 
betere biobeschikbaarheid en activiteit

 ü  Verrijkt met Q10 en vitamine C

Een synergie van componenten zowel bestemd 
voor kinderen als voor volwassenen. 

Uw ochtend boost! 
De vitamine B9 en B12 zijn in actieve vorm en 
worden dus direct gebruikt door uw lichaam. 

Met de vitamine C vermindert de vermoeidheid 
en wordt de goede werking van het immuunsys-
teem ondersteunt. 

Concentratie + Motivatie 
De vitamine C en B12 in Dopanor-AD 

 �  bevorderen de normale psychologische 
functies (concentratie, geheugen, motivatie)

 �  dragen bij aan een normale werking 
van het zenuwstelsel 
(gemoedsrust)

Celbescherming
Vitamine C beschermt de 
cellen tegen oxidatieve 
stress (en gaat dus in de 
tegenaanval tegen 
vrije radicalen). 

Dopanor-AD 
levert 40 tot 120 
mg van het co-
enzym Q10. 

Biobeschikbaar acetyl-tyrosine 
Deze geacetyleerde vorm van tyrosine heeft 
een grotere biobeschikbaarheid dan de niet-
geacetyleerde L-tyrosine. 

1 capsule 
(kinderen)

3 capsules 
(volwassenen)

Acetyl-L-tyrosine 300 mg 900 mg

Ubiquinone (Q10) 40 mg 120 mg

Vitamine C 30 mg (37,5%*) 90 mg (112,5%*)

Actieve B9 50 µg (25%*) 150  µg (75%*)

Actieve B12 1 µg (40%*) 3 µg (120%*)

* Dagelijkse referentie-inname 

Gebruiksaanwijzing 
Kinderen vanaf 4 jaar, 1 capsule / dag, 30min 
voor het ontbijt. 

Volwassenen, 2 tot 3 capsules per dag, 's mid-
dags, 30min voor de maaltijd). 

Het is mogelijk de capsule te openen en de 
inhoud te mengen met een maaltijd op 
gematigde temperatuur. 

Onze raad om u dag goed te beginnen! 
Combineer Dopanor-AD ('s morgens op 
een nuchtere maag en juist voor de mid-

dag) met CogniMag (in poeder of capsule, 
in te nemen tijdens 1 of 2 maaltijden) 

Dopanor-AD
Om de dag goed te beginnen! 
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+/- 0,40€/dag
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 ü  Synergie van microvoedingsstoffen speciaal 
voor uw cognitieve vaardigheden1! 

 ü  Bio Hericium, Bacopa, DHA en complex van 8 
vitaminen B

De beschermer van uw brein! 
Pruikzwam bio (gestandaardiseerd tot 37% 
polysacchariden), ook wel de "pompon zwam" 
genoemd door zijn vreemde vorm, bestaande 
uit hangende, stekelige bosjes, geven hem een 
bijzonder bolvormig uiterlijk. 

Deze zwam vormt meer dan 17% van Memorix en 
is van biologische landbouw. 
1Bacopa (gestandaardiseerd tot 50% bacosiden), 
deze plant verbetert de normale cognitieve vaar-
digheden, het geheugen en de concentratie.  
1DHA bevordert de normale werking van het 
brein en de ogen (normaal zicht)! 

Vitamine B1, B2, B3 en B8 bevorderen de nor-
male werking van het zenuwstelsel. 
2Vitamine B5 optimaliseert normale intellectuele 
prestaties (geheugen, concentratie,...) 

Vitamine B9 en B12 bevorderen normale psycho-
logische functies (kalmte, luciditeit...)

De voordelen 
•  Het synergie van 3 componenten met als doel de 

werking van het brein

•  Gebrek aan vitamine B6 om de omzet-
ting van tyrosine naar dopamine, voor het 
bereiken van de hersenen, te vermijden. 
➤  Memorix kan worden gecombineerd met 

geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkin-
son met L-dopa. 

Wie kan Memorix gebruiken? 
 �  Mensen die last hebben van vergetelheid en 

geheugenverlies...

 �  Studenten tijdens een evaluatie- of 
examenperiode, om hun concentratie en 
intellectuele prestaties te ondersteunen. 

 �  Zakenlui die intellectueel veeleisend werk 
hebben 

 � Senioren. 

6 capsules

Olie van kleine vissen waarvan
-DHA

2100 mg
252 mg

Bio pruikzwam 500 mg

Bacopa waarvan 
-Bacosiden

200 mg
100 mg

Vitamine B3 16 mg

Vitamine B5 6 mg

Vitamine B2 1,4 mg

Vitamine B1 1,1 mg

Actieve vitamine B9  (methylfolaat) 200 µg

Actieve vitamine B12 (methylcobalamine) 2,5  µg

 
Gebruiksaanwijzing 
Begin met 2 capsules per dag gedurende 3 dagen, 
verhoog daarna geleidelijk aan de dosis met 1 
extra capsule per dag tot aan 6 capsules per dag. 

Neem steeds tijdens of juist na de maaltijd in. 

Memorix
Mentale prestaties: Concentratie & Geheugen
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 ü  Synergie van actieve componenten voor uw 
zenuwstelsel (concentratie, luciditeit) 

 ü  L-theanine, biologisch actief, natuurlijk en 
100% puur! 

 ü  Verrijkt met zink en magnesium 

 ü  Met een ontspannend effect van Passiebloem 

 ü  (1) Actieve vitamine B9, B2, B3 en B6 voor het 
zenuwstelsel 

Neuro-AD Concentratie is een unieke formulering 
met 10 bio-actieve componenten die tegelijker-
tijd bijdragen aan de cognitieve vaardigheden, 
aan de normale werking van het zenuwstelsel en 
aan een emotioneel evenwicht. 

L-theanine
Neuro-Ad Concentratie is rijk aan L-theanine, de 
enige biologisch actieve, natuurlijk en gepaten-
teerde vorm van L-theanine, 100% puur! 

Zink en vitamine B9  
> Goede cognitieve functies 
Zink en vitamine B9 bevorderen de normale 
cognitieve functies (concentratie). Wij kozen de 
picolinaatvorm voor zijn uitstekende assimiliatie. 

2 vormen van biologisch beschikbaar 
magnesium. 
Neuro-AD is verrijkt met magnesiummalaat dat 
synergetisch werkt met magnesiumacetyltau-
rinaat (patent Ata-Mg). Deze staat bekend om 
zijn snelle werking en uitstekende neuronale 
assimilatie. 

Passiebloem + Bacopa > Zen 
Bacopa en passiebloem zijn planten die normale 
cognitieve functies (concentratie) en ontspanning 
respectievelijk bevorderen. 

Wie kan Neuro-Ad Concentratie gebruiken?
Neuro-Ad is voor iedereen aangeraden, kinderen 
en volwassenen. 

 �  Studenten om hun concentratie te 
verbeteren en voor het handhaven van rust 
(tijdens de examens). 

 �  Zakenmannen of - vrouwen van wie veel 
intellectuele of stressvolle prestaties vereist 
worden. 

 �  Jonge kinderen met "hyperactiviteit"...

4 capsules

L-theanine 400    mg

Bacopa 
-waarvan Bacosiden

400    mg
-    200    mg

Magnesium        86    mg    (23%*)

Passiebloem 50    mg

Vitamine    B3 16    mg    (100%*)

Zink    14    mg    (140%*)

Vitamine    B2 1,4    mg    (100%)

Vitamine    B6 1,4    mg    (100%)

Vitamine    B9 200    µg    (100%)

* Dagelijkse referentie-inname 

Gebruiksaanwijzing 
Kinderen: 2 capsules per dag met water en 15 
min voor het ontbijt innemen.
Volwassenen: 4 capsules per dag met water en 
15min voor de maaltijd (ontbijt en middageten of 
avondmaal) innemen. 
De capsule kan worden geopend en de inhoud 
kan gemengd worden met een maaltijd op gema-
tigde temperatuur. 

Neuro-AD Concentration
Concentratie & ontspanning 
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 ü Synergie van L-theanine & Lactium 

 ü  Verrijkt met magnesium1 en 1actieve 
vitamine B6 

 ü  Natuurlijk en zonder bijwerkingen! 

 ü  Goed voor een normale werking van het 
zenuwstelsel en normale psychologische 
functies (sereniteit & rust).1

Sereen zoals een baby! 
Neuro-Zen is rijk aan Lactium, een natuurlijk 
bioactief peptide dat men terugvindt in de moe-
dermelk en het baby'tje helpt bij zijn " boertje ". 

Dit hydrosylaat van proteinen uit moedermelk 
wordt verkregen door het enzymatisch systeem 
van de baby, dat niet meer bestaat bij volwasse-
nen, na te bootsen. Zo wordt de bioactieve pep-
tide vrijgegeven. 

Hypoallergeen: Het Lactium in Neuro-Zen bevat 
zeer weinig lactose (< 0,5%) en houdt dus ook 
weinig risico in voor mensen die lactose-intole-
rant zijn. 

Biobeschikbaar magnesium 
Neuro-Zen bestaat uit 3 vormen van magnesium 
(acetyl taurinaat,  bisglycinaat en citraat). Het 
citraat wordt gebruikt als ontzurend mineraal, de 
andere 2 vormen zijn bijzonder biobeschikbaar 
en worden goed opgenomen op intestinaal en 
neuronaal niveau. 

Concentratie & Rust 
Het synergie van magnesium en vitamine B6 
bevorderen een normale werking van het zenuw-
stelsel (sereniteit) en optimaliseren normale psy-
chologische functies (het geheugen). 

Wie kan Neuro-Zen gebruiken? 
 �  Jonge kinderen die verstrooid of onrustig 

zijn... 

 �  Alle personen die gevoelig zijn voor stress. 

 �  Mensen die hun slaapkwaliteit willen 
verbeteren. 

2 x ½ dosissen  
(kinderen)

2 x 1 dosis  
(volwassenen)

Magnesium bisglycinaat 350 mg 700 mg

Magnesiumcitraat 100 mg 200 mg

Magnesium acetyltaurinaat 
(Ata Mg) 50 mg 100 mg

Magnesium element 80 mg (21,3%*) 160 mg 
(42,6%*)

L-theanine 120 mg 240 mg

Lactium 75 mg 150 mg

Geactiveerde vitamine B6 0,7 mg 1,4 mg

* dagelijkse referentie-inname 

Gebruiksaanwijzing
Kinderen: 1/2 dosis 2x/dag (1,2g) op te lossen in 
water. 

Volwassenen: 1 dosis 2x/dag (2,4g) op te lossen 
in water. 

Ingrediënten voor 2 dosissen: 
bisglycinaat (700mg), magnesiumcitraat (200 mg), 
L-theanine (240mg), Lactium (peptide bekomen 
aan de hand van caseine hydrolysaat (150mg), 
magnesium-N-acetyltaurinaat (100mg), geacti-
veerde vitamine B6 (1,4mg), aroma, steviolglyco-
siden. 

Neuro-zen
Normaal zenuwstelsel & Sereniteit 
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30 porties

30 maatlepels 
+/- 1,20€/dag 

5 425036 460331

PRODUCTCODE :    NMPH08 NUT_AS   979/56



 ü EPA (400mg) > DHA (300mg)

 ü Omega 3 van uitstekende kwaliteit 

 ü Epax-XO certificaat, de beste zuiverheid!

 ü  Goed verdragen en verteerd, zonder de 
smaak van vis

 ü Ultra zuivere visolie!

De beste kwaliteit, zuiverheid en stabiliteit
Ons omega 3 is meer dan de traditionele omega 
3, vandaar de naam "Omega 3+" 

 �  De visolie is gegarandeerd puur, zonder zware 
metalen, dioxinen en verontreinigende stoffen. 

 �  Een productiemethode dat een hoge 
resistentie aan oxidatie garandeert, terwijl 
deze meervoudig onverzadigde oliën hier 
meestal erg gevoelig aan zijn! (Totox-waarde 
verzekert <10). 

 �  Geen onaangename geur of smaak. Zijn 
inname en vertering zijn gemakkelijk. 

Een kwaliteit (bescherming tegen verrotting), een 
zuiverheid (bescherming van externe vervuilende 
stoffen) en ongeëvenaarde verteringstolerantie 
(smaak, geur) 

KWALITEIT bescherming tegen verrotting

ZUIVERHEID bescherming tegen externe 
vervuilende stoffen 

VERTERINGSTOLERANTIE ongeëvenaarde smaak en geur 

Voor kinderen en volwassenen
DHA bevordert een normale werking van de her-
senen en het behoud van normaal zicht. 

DHA en EPA dragen bij aan een gezonde hartfunctie. 

Ideaal voor sportievelingen, senioren, jonge kinderen... 

De gunstige effecten worden bekomen door een 
dagelijkse inname van 250mg DHA en EPA. 

Voor zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven
DHA, ingenomen door de mama, dragen bij aan 

de normale ontwikkeling van de ogen en de her-
senen van de foetus en het kind dat borstvoeding 
krijgt. Dit gunstige effect wordt bekomen door 
de dagelijkse inname van 200mg DHA, bovenop 
de voor volwassenen aangeraden dagelijkse 
hoeveelheid van omega 3 vetzuren, hetzij 250 mg 
DHA en EPA.

Wist je dat? 
U kan omega 3 terugvinden in plantaardige oliën 
(lijnzaad, koolzaad...) maar deze worden spijtig 
genoeg niet altijd omgezet naar EPA en DHA, een 
enzym kan namelijk een tekort hebben (dit is bij 
sommige mensen het geval en zijn efficiëntie 
vermindert met de jaren). 

2 capsules

Visolie 1000 mg

Omega 3 800 mg

EPA 400 mg

DHA 300 mg

Gebruiksaanwijzing 
1 tot 2 capsules per dag tijdens de maaltiijd en 
met water innemen. Vanaf 3 jaar. 

Ingrediënten 
Olie van kleine wilde visjes (sardienen/ ansjovis/
makreel) geconcentreerd, gezuiverd en geconser-
veerd tegen oxidatie dankzij een gelabeld proces, 
gelatine van zee-oorsprong, bevochtigingsmid-
del  : glycerol, antioxidant : rozemarijnextract, 
vitamine E (mengeling van tocoferolen).

Omega 3+
Ondersteuning van het zicht, de hersenen en het hart
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60 porties

60 zachte capsules 
+/- 0,18€/dag 

5 425036 461086

PRODUCTCODE : NMNM24 NUT_979/116



 ü  niet- GGO gestandaardiseerde sojalecithine 
waarvan 50% fosfatidylserine 

 ü  50% fosfatidylserine aanwezig in het 
organisme wordt teruggevonden in de 
hersenen! 

 ü  Aanbevolen aan senioren en studenten 

Normale cognitieve functies 
Ons fosfatidylserine is natuurlijk, afkomstig van 
de vetfractie van soja, en bevordert normale cog-
nitieve functies. 

Fosfatidylserine is een fosfolipide en een belan-
grijk onderdeel van de membranen die de hersen-
cellen vorm geven. 

Fosfatidylserine vertegenwoordigt ongeveer 15% 
van alle fosfolipiden in de membranen van de 
cerebrale cellen. De helft van de totale hoeveel-
heid fosfatidylserine in het menselijke lichaam, 
komt voor in de hersenen. 

Wanneer de celmembranen van een goede 
kwaliteit zijn en een goede integriteit hebben 
kunnen de cerebrale functies beter bewaard en 
beschermd blijven. 

Vind je fosfatidylserine in de voeding terug? 
Onze voeding brengt fosfatidylserine aan, maar in 
zeer kleine hoeveelheden (vis, rijst, sojaproducten, 
groene groenten). 

Onze huidige en moderne eetgewoontes dragen 
bij tot een nog kleinere opname fosfatidylserine. 

Het belang bij senioren en studenten 
Met de leeftijd, is het aangeraden zorg te dragen 
voor de samenstelling van de cerebrale celmem-
branen. 

➤ De extra inname van fosfatidylserine vanaf 
40 jaar bevordert normale cognitieve functies: 
geheugen van namen en gezichten, concentratie... 

Deze effecten zijn even voordelig bij studenten of 

voor mensen met werk waar een goed geheugen 
vereist wordt.

Gebruiksaanwijzing 
1 capsule 3x per dag tijdens de maaltijden. 

Ingrediënten per 3 capsules : 
niet-GGO sojalecithine (1200 mg) (Glycine max 
(L.)) waarvan 50% fosfatidylserine (600mg), zet-
meel van aardappelen, plantaardige capsule 
(HPMC). 

Fosfatidylserine
Cognitieve functies : concentratie - geheugen
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20 porties

60 capsules 
+/- 1,88€/dag 

5 425036 460423

PRODUCTCODE :   NMPL07 AS   979/66
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 ü Serene staat, kalm en relax 1 

 ü Normaal zenuwstelsel 2 

 ü  Synergie van Tryptofaan, Saffraan en 
Lactobacillen 

 ü  Verrijkt met vitamine B3, B6, B9 en B12 

Zen familie! 
Serenity Mix is perfect voor kinderen (vanaf 4 
jaar), om hen in een kalme en serene toestand te 
begeleiden na school en 's avonds. 

Ideaal voor mannen en vrouwen met een drukke 
agenda waarbij 24 u niet genoeg is op een dag en 
die verlangen naar rustige avonden! 

Ondersteun uw zenuwen! 
1 Vitamine B3, B6, B9 en B12 dragen bij aan nor-
male psychologische functies. 
2 Saffraan ondersteunt het zenuwstelsel en draagt 
zo bij aan een positief humeur en ontspanning 
(sereniteit). 
2 Vitamine B3, B6 en B12 dragen bij aan de nor-
male werking van het zenuwstelsel. 

Vitaliteit & Vermindering van de vermoeidheid 
Vitamine B3, B6, B9 en B12 nemen deel aan de 
vermindering van de vermoeidheid en vitamine 
B3, B6 en B12 dragen bij aan een normaal ener-
giemetabolisme. 

Saffraan, een zeldzaam en duur kruid! 
Er zijn niet minder dan 150 000 tot 200 000 bloe-
men nodig om 1 kg saffraan te verkrijgen. 

De belangrijkste en meeste interessante stoffen 
zijn crocine, carotenoïde en safranal. 

Ons saffraan is een getitreerd extract tot 4% cro-
cine en 2 % safranal. 

Vitamine B direct actief! 
Serenity Mix bevat vitamine B6, B9 en B12 in hun 
actieve vorm, respectievelijk pyridoxal-5'-fosfaat, 

5-methyltetrahydrofolaat en methylcobalamine. 
Perfect geabsorbeerd, treden ze sneller op in het 
organisme, zonder door het metabolisme te wor-
den omgezet.

De meest complete formule! 
De formule is verhoogd met tryptofaan en Lacto-
bacillus helveticus. 

1 capsule

L-tryptofaan 220 mg

Saffraan extract 15 mg

Lactobacillys helveticus 1 milliard KVE**

B3 ( nicotinamide) 8 mg (50%*)

Actieve B6 ( pyridoxal-5'-fosfaat) 0,7 mg (50%*)

Actieve B9 ( 5-MTHF) 100 µg (50%*)

Actieve B12 ( methylcobalamine) 1,25 µg (50%*)

* Dagelijkse referentie-inname ** Kolonievormende Eenheid 

Gebruiksaanwijzing 
1 capsule per dag in de namiddag of op het einde 
van de dag met water innemen. 

Ingrediënten 
L-tryptofaan, kokosmelk ( antiklontermiddel), 
saffraan (Crocus sativus), Lactobacillus helveticus, 
vitamine B3 ( nicotinamide), actieve B6 ( pyridoxal-
5'-fosfaat), actieve B9 ( 5-MTHF van glucosamine) 
actieve B12 ( methylcobalamine). 

Gebruik is bij zwangere vrouwen en mensen die 
gebruik maken van antidepressiva afgeraden ( Saf-
fraan). Afgeraden voor jonge kinderen ( 3 jaar). 

Serenity Mix
Sereniteit en goed humeur 1

60 portions

60 capsules
± ? €/jour

PRODUCTCODE : NMNM40 



De Dermagnesium transdermale crèmes en 
oliën zijn een bron van natuurlijk magne-
sium, afkomstig van de Zeichsteinzee, 2 km 
onder de grond, zonder enige bron van ver-
vuiling, de meest zuivere bron! 

Relaxerende en kalmerende crèmes... 

Dermagnesium olie 

> Stress 

Dermagnesium crème 

> Slaap en gewrichten

Welzijn via de huid
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2 formuleringen: CBD in bio hennepolie of in 
TMC olie afkomstig van kokosnoot 

 ü  Lichaamsolie met antioxidatieve kenmerken 

 ü  Samengesteld uit bio gecertifieerde 
hennepolie of TMC olie van biologische 
kokos 

 ü  Verrijkt met bio CBD, hoge concentratie: 25%, 
oftewel 12 mg CBD per druppel 

 ü Superieure kwaliteit 

Hoge concentratie 
Ons CBD is sterk gedoseerd, tot 25%, oftewel 12 
mg CBD per druppel! 

Hij wordt oftewel opgelost in hennepolie dat 
in Europa geteeld wordt en afkomstig is van 
biologische landbouw, oftewel in een olie van 
medium-chaintriglyceriden afkomstig van 
kokosnoot en biologisch gecertifieerd. 

Hoogwaardige kwaliteit! 
Onze hennepolie is van superieure kwaliteit: 

 � Breed spectrum van CANNABINOÏDEN 

 � Rijk aan TERPENEN 

 � TOTUM effect 

CBD 25% BIO 
bio hennepolie 

CBD 25% BIO 
bio TMC olie van 

kokosnoot 

THC Onze CBD’s zijn vrij van THC
Analyse bij elk lot! 

Gebruiksaanwijzing

Topische toepassing 
15 tot maximum 40 
druppels/ dag in één 

toediening 

Topische toepassing 
5 tot maximum 10 

druppels/dag in één 
toediening 

Het product is 
bestemd om gebruikt 

te worden in één 
dagelijkse toediening 
(maximum 2g/dag) 

Het product is 
bestemd om 

gebruikt te worden 
in één dagelijkse 

toediening 
(maximum 0,5g/

dag) 

Ingrediënten

Cannabis sativa 
zaadolie (10ml) 

Cannabidiol (88% 
inhoud)* 

Caprilyc/ 
Caprictriglyceriden*, 

Cannabidiol* 

* Ingrediënten afkomstig van biologische 
landbouw.

Waarschuwingen

Afgeraden bij een allergie aan één of meerdere 
bestanddelen. De aangeraden dagelijkse dosis 

mag zonder advies van een arts niet worden 
overschreden. Contact met de ogen vermijden. 

Uit de buurt van UV-stralen bewaren. 
Het flesje na gebruik hermetisch sluiten 

en buiten het bereik van de warmte en de 
vochtigheid bewaren. 

CBD 25% 
Beschermt uw huid op natuurlijke wijze 

5 425036 461338

HENNEPOLIE

5 425036 461420

TMC

200 druppels (10ml) 

±13 porties±40 porties

PRODUCTCODE : NMNM33 



Zuivere en natuurlijke magnesium afkomstig van 
de Zeichsteinzee 
Al de voordelen van een topische aanbrenging: 

 ü geen diarree 

 ü gerichte actie 

De toevoer van magnesium via onze voeding 
kan onvoldoende zijn. 

Dit kan op lange termijn voor ongemakken 
zorgen: spierkrampen, zenuwtrekking van de 
oogleden, nervositeit...DERMAGNESIUM is uw 
bron van zuivere, natuurlijke, transdermale 
magnesium. 

Pure en natuurlijke magnesium van de 
Zeichsteinzee 
Het natuurlijke magnesium in Dermagnesium is 
afkomstig van de Zeichsteinzee, meer dan 250 
miljoen jaar oud! Deze zee onderscheidt zich 
door zijn hoge concentratie aan natuurlijk mag-
nesium. Ze is de meest zuivere van de wereld, 
gesitueerd op 2 km diepte, in Nederland (en dus 
vrij van pollutie en contaminatie). Alsook vrij van 
raffinageprocessen. 

Actie op een gerichte zone! 
DERMAGNESIUM heeft het voordeel topisch 
aangebracht te worden. Hij wordt direct aange-
bracht op de desbetreffende zone (op de kuit in 
geval van spierkrampen in de kuit), maar heeft 
ook een effect op de zones op een afstand van 
de aangebrachte zone. 

Goede assimilatie en tolerantie 
De absorptie door de huid geeft als voordeel 
direct opgenomen te worden door de cellen, 
zonder beroep te doen op de lever of de maag. 
Hij is dus sterk aangeraden voor mensen die de 
orale inname van magnesium moeilijk kunnen 
verdragen door intestinale ongemakken (diarree, 
krampen...) dat hij kan veroorzaken. 

Wie kan het gebruiken? 
•  Sportievelingen: beter herstel, minder last van 

stijfheid, minder spierkrampen. 

•  Na uw douche, om bijvoorbeeld nachtelijke 
krampen te voorkomen. 

•  Aanbrengen op de slapen in geval van hoof-
dpijn. 

•  Aanbrengen ter hoogte van de plexus voor een 
meditatiesessie of voor een betere sereniteit. 

Dermagnesium (olie & crème)
Magnesium die lokaal werkt in geval van spierkrampen, hoofdpijn,...

Zeichsteenzee

Noorwegen

Denemarken

Ierland

NederlandGroot-Brittanië
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PRODUCTCODE :    NMW001    /    NMW002

5 425036 460638

Huile

5 425036 460645

Crème

80 porties 
20 porties

200ml 
0,25€/dag 
1,50€/dag 



DERMAGNESIUM olie DERMAGNESIUM crème

Voordelen

Applicatie op de huid (de producten van DERMAGNESIUM  zijn cosmetische producten) 
✓ Goede topische assimilatie en zonder risico op diarree

✓ Gerichte actie op de gewenste zone 
✓ Evenzeer een werking op afstand 
✓ Gemakkelijk en handig te gebruiken 

Bron van magnesium afkomstig van de Zeichsteinzee 
✓ 100% zuiver (2km onder de grond) 

✓ Natuurlijk
Samenstelling

+ melatonine + vitamine D3 + MSM
Maar ook zachte amandelolie en karitéboter 

Applicaties

✓ Spierkrampen, spierpijn, nervositeit, angst, stress 
✓ Hoofdpijn, normale of droge huid, gedeshydrateerd

✓   Voor mensen die hun slaapkwaliteit willen verbeteren 
(melatonine). Breng de lotion voor het slapengaan op de 
slapen aan. 

✓   Voor mensen die hun gewrichten wensen te beschermen 
(arbeiders, mensen vanaf 50 jaar...).

Gebruiksaanwijzing Breng dagelijks een halve koffielepel aan. Breng dagelijks 2 koffielepels aan. 

Tips
Bij een tintelend gevoel (wat wijst op het feit dat uw cellen magnesium nodig hebben), is het aangeraden te beginnen met een 

kleinere dosis en de lotion eventueel aan te lengen met water. Vervolgens kan de dosis, alsook de concentratie, indien nodig, 
geleidelijk verhoogt worden tot aan de voorziene dosis. 

Voorzorgsmaatregelen Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen. Bewaren op een koele, droge plaats op kamertemperatuur. 

Hoe kiest u het DERMAGNESIUM dat het beste bij u past? 
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De natuur en planten zitten vol met  kleine 
klompjes die goed zijn voor uw gezondheid. 

Onze plantenextracten zijn oftewel verbe-
terd door fermentatie, of door planten in 
hun natuurlijke staat te gebruiken maar met 
specifieke kenmerken die verband houden 
met de omgeving waarin ze groeien, of door 
andere specifieke technieken. 

B-Kudzu 

> Opvliegers

Bitter Force 

> Gewichtsverlies en spijsvertering

Sap van Aronia 

> Bescherming tegen oxidatieve stress 

Nattozime

> Bloedsomloop

Shilajit 

> Rijk aan fulvinezuur, 

organisch / anorganisch materiaal. 

Spiruline Phycoyanine Forte 

> Immuniteit en Energie 

Xaventin tabletten / zakje 

> Spiermassa & Energie 

Schatten  
van de natuur 
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 ü Voor het zenuwstelsel 3

 ü Rijk aan actieve componenten: de 
isoflavonen 

 ü Synergie van 1 Kudzu & Vitamine B 

Opvliegers & Zenuwstelsel 
Onze Kudzu is gestandaardiseerd tot 40% isofla-
vonen en bevat een relatief hoog gehalte. 

De isoflavonen helpen bij het behoud van een 
goede thermoregulatie en helpen onaange-
name effecten van opvliegers te verminderen... 

Synergie van Kudzu & Vitamine B 
Onze Kudzu is rijk aan isoflavonen en verrijkt 
met vitamine B. Deze nemen deel aan veel 
lichaamsfuncties: 

 �  ze helpen bij een normale werking van het 
zenuwstelsel (3 B1,B2, B3, B6, B8, B12), 

 �  Ze bevorderen het behoud van een normale 
huid (2 B2, B3 en B8).  
➤ Interessant wanneer u bijvoorbeeld rookt. 

 �  Ze verminderen de vermoeidheid (B2, B12, 
B6, B9), helpen bij een normale werking van 
het immuunsysteem en bevorderen normale 
psychologische functies (concentratie, 
geheugen) (B6, B9, B12). 

Gebruiksaanwijzing 
België: 1 capsule / dag met water innemen. 

Frankrijk: Mogelijkheid de dosis te verhogen naar 
2 capsules / dag vanaf een gewicht van 80 kg. 

Niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen, 
tijdens een periode waarin borstvoeding wordt 
gegeven. Afgeraden voor vrouwen met een per-
soonlijke of familiale voorgeschiedenis van borst-
kanker. 

1 capsule 2 capsules

Kudzu 98 mg 196 mg

waarvan isoflavonen 39,7 mg 98 mg

B1 (thiamine) 2,1 mg (380%) 4,2 mg

B2 riboflavine 2,4 mg (171%) 4,8 mg

B3  nicotinamide (cofactor 
B1 en B2) 27 mg (170%) 54 mg

B5 (Calcium 
D-panthothenaat) 9 mg (150%) 18 mg

B6 (pyridoxal-5-P) 6 mg (428%) 12 mg

B8 (biotine) 22,5 µg (45%) 45 µg

B9 (methylfolaat) 250 µg (125%) 500 µg

B12 (methylcobalamine) 1,25 µg (50%) 2,50 µg

B-Kudzu
Ondersteunt bij opvliegers 1 & Normale 
huid 2

200 porties

200 capsules 
+/- 0,15€/dag 

5 425036 460515

PRODUCTCODE :    NMNM07 NUT_PL_979/57



 ü  Volgens de principes van Hildegard Von 
Bingen 

 ü  Concentraat van kostbare, vergeten, 
plantaardige stoffen met een licht bittere 
smaak. 

 ü  Engelwortel, Gentiaan, Kardemom, Kurkuma, 
Kaneel, kleine Laos, Gember, Artisjok, 
Mariadistel 

Een terugkeer naar de goede planten van 
weleer...

Zoals zijn naam het al meedeeld 
(bitter= zuur) is Bitter Force een 

concentraat van kostbare, ver-
geten, plantaardige stoffen 
met een licht bittere smaak dat 

zorgvuldig en harmonieus in 
balans zijn volgens de principes 

van Hildegard Von Bingen (abdis 

Hildegard was een naturopaat dat voor was 
op haar tijd). 

Het is tegenwoordig bijna onmogelijk 
nog bitter te eten. Slechts enkele herin-
neren zich nog de bittere groenten en 
kruiden. Zelfs witloof en andijvie heb-
ben nu een zachtere smaak. 

Bitter force Bio
Ondersteun uw vertering met planten 

Vertering Lever Bloedsuikerspiegel Cholesterol
Cardiovasculaire ondersteuning 

Immuniteit Zenuwstelsel Gewrichten

Engelwortel
Angelica archangelica

✓

Gentiaan
Gentiana lutea

✓

Kardemom
Elettaria cardamomum

✓ ✓ ✓

Kurkuma
Curcuma longa

✓ ✓ ✓

Kaneel
Cinnamomum verum

✓

Kleine Laos 
Alpinia officinarum

✓

Gember
Zingiber officinale

✓ ✓ ✓ ✓

Artisjok
Cynara scolymus

✓ ✓ ✓

Mariadistel
Silybum marianum

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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PRODUCTCODE :    NMGU001 (100 ML) / NMGU002 (200 ML) 

5 425036 460850

5 425036 460867

DE-ÖKO-013
Landbouw UE/niet UE

100 of  
200 porties

100 ml - 200 ml 
+/- 0,20€/dag 
+/- 0,40€/dag 

2 verpakkingen 



Het energie en de kracht van bitterheid
Bitter Force is een unieke formule op basis van 
geselecteerde planten, kruiden, wortels en blo-
emen. 

De plantaardige stoffen komen van Alpengebie-
den, zijn extreem zuiver en bio gecertifieerd. 

 �  Een concentraat van plantaardige energie, de 
echte smaak van de natuur! 

 �  De geselecteerde kruiden en wortels zijn 
gedurende maanden koud gedroogd. 

 �  Zonder additieven, suikers en zoetstoffen. 

Vroeger hadden groeten veel meer bittere 
stoffen, vind de smaak van bitterheid van 

onze grootmoeders recepten, en de 
smaak van de vergeten " bittere" 

stoffen terug dankzij Bitter 
Force! 

Gebruiksaanwijzing 
Neem een klein slokje, puur 
of opgelost in water, voor 
het eten. Hou het enkele 
momenten in de mond 
alvorens het in te slikken. 

Afgeraden voor mensen die gebruik maken van 
antistollingsmiddelen (Kurkuma). Het gebruik voor 
kinderen jonger dan 6 jaar of zwangere vrouwen is 
niet toegelaten (gember). 

Afgeraden voor mensen die gebruik maken van anti-
stollingsmiddelen, zwangere vrouwen of vrouwen 
die borstvoeding geven en voor kinderen jonger 
dan 18. 

Raadpleeg je arts in geval van ziekten aan de lever 
of de galblaas of bij gelijktijdig gebruik van medicij-
nen (kurkuma). 

Ingrediënten 
water, alcohol1,2, extract van engelwortel2, van 
gentiaan2, van kardemom2, van kurkuma2, van 
kaneel2, van kleine Laos2, van gember2, van artis-
jok2 en van Mariadistel2. 2 Biologische landbouw. 
1 Alcoholvolume 22% 

Vind in de tabel hieronder de specifieke functies van alle plan-
ten in Bitter Force. Alle planten in Bitter Force bevorderen een 
normale vertering. Enkele onder hen ondersteunen gezonde 
leverfuncties en cholesterolgehalten en normale hartfuncties. 
Andere dragen bij aan een normale werking van het immuun-
systeem en het zenuwstelsel. Als laatste draagt kurkuma bij 
aan normale gewrichten. 

Vertering Lever Bloedsuikerspiegel Cholesterol
Cardiovasculaire ondersteuning 

Immuniteit Zenuwstelsel Gewrichten

Engelwortel
Angelica archangelica

✓

Gentiaan
Gentiana lutea

✓

Kardemom
Elettaria cardamomum

✓ ✓ ✓

Kurkuma
Curcuma longa

✓ ✓ ✓

Kaneel
Cinnamomum verum

✓

Kleine Laos 
Alpinia officinarum

✓

Gember
Zingiber officinale

✓ ✓ ✓ ✓

Artisjok
Cynara scolymus

✓ ✓ ✓

Mariadistel
Silybum marianum

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ü 100% puur biologisch aroniasap 

 ü  Zonder toegevoegde suikers noch 
hulpstoffen 

 ü  18 x meer anthocyanine in vergelijking met 
aardbeien 

Een kleur en smaak dat boekdelen spreekt ... 
Deze kleine vrucht, even groot als een kers, heel 
zwart en zo goed als onbekend in Frankrijk en 
België bevat ondanks zijn uiterlijk, dat sterkt lijkt 
of vergif, heel veel voordelen. 

Zijn kleur dat doorgaans donker en zwart is toont 
zijn hoog gehalte aan anthocyanine aan, deze 
polyfenolen dat uw cellen beschermen tegen 
oxidatieve stress. 

Op basis van de ORAC-waarde (meet de antioxi-
dant capaciteit) bevat Aronia (ORAC: 47800) 

 �  2 x meer antioxidanten dan Goji bessen 
(25300)

 �  6 x meer antioxidanten dan zwarte bessen 
(7960)

 �  7 x meer antioxidanten dan blauwe bessen 
(6552) 

De grote hoeveelheid aan tannine van Aronia is 
verantwoordelijk voor zijn samentrekkende en 
bittere smaak. 

Hoe samentrekkender het sap is hoe meer 
taninne het bevat , hetgeen goed is voor uw 
gezondheid (bescherming van de cellen tegen 
oxidatieve stress). 

Kwaliteitsvolle aroniasap 
Onze Aronia bessen zijn vers geplukt en geperst 
en vervolgens gepasteuriseerd. Ze zijn afkomstig 
van een biologische, gecontroleerde landbouw in 
Kroatië, dit mooie land dat niet zoveel last heeft 
van de industrialisatie en nog heel veel ongerepte 
uithoeken bevat. 

Een extract van anthocyanine 
polyfenolen, 100% puur Aroniasap! 
Gebruiksaanwijzig 
Heerlijk, zowel puur als verdund. Drink ongeveer 
50ml (5 soeplepels) per dag voor 1 of 2 maaltijden. 

Om de vertering te vergemakkelijken, is het 
mogelijk te beginnen met een kleinere dosis en 
deze indien nodig progressief op te bouwen. 

Schudden voor gebruik! 

Ingrediënten 
100* Aroniasap (Photinia melanocarpa) 1,2 
1 Ingrediënten afkomstig van een biologische, 
gecontroleerde landbouw 
2 Gepasteuriseerde sap. 

Biologisch Aroniasap 
Bescherming tegen oxidatieve stress 
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1 L
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 ü  600mg Shilajit gestandaardiseerd tot 50% 
fulvinezuur, of 300 mg / 2 capsules 

 ü  Het zwarte goud van de Himalaya, op meer 
dan 2000m hoogte, beschermd tegen 
vervuilende stoffen

Het zwarte goud van de Himalaya... 
Shilajit is een natuurlijke substantie dat men 
vooral terugvind in de Himalaya, sinds eeuwen 
gevormd door de progressieve ontbinding van 
sommige planten door invloed van micro-orga-
nismen. 

Hij bevat: 
 �  bijna 85 verschillende mineralen en 

spoorelementen 

 � humus 

 �  fulvinezuur, belangrijkste actieve substantie 

 �  humuszuur, maar ook plantaardige sterolen. 

Het fulvinezuur vormt de belangrijkste actieve 
substantie. Hij is oplosbaar in water onder brede 
pH-omstandigheden en heeft een laag moleculair 
gewicht (2kDa), vandaar zijn uitstekende intesti-
nale assimilatie. 

 �  Shilajit is gestandaardiseerd tot 50% 
fulvinezuur, ofwel 300 mg per dagelijkse 
inname (2 capsules). 

De structuur van de humus lijkt op de gaten 
van een vergiet gevuld met moleculen 
(organisch, anorganisch, spoorele-
menten). 

Unieke substantie, natuurlijk 
en beschermd van vervuilende 
stoffen
Door de huidige intensieve 
landbouw, kan u geen fulvi-
nezuur of humuszuur (samen 
humuszuur genoemd) terug-
vinden in uw voeding. Deze 
elementen die al millenia lang 

in de rotsen van de Himalaya zijn opgesloten, zijn 
vrij van enige vervuiling. Zijn kleur varieert van 
wit, naar grijs, naar bruinachtig. Hij druipt van de 
rotsen, onder invloed van de warmte, waar hij 
vervolgens verzameld wordt van de steile wan-
den. 

Hij vormt een gezuiverde, geconcentreerde sub-
stantie, bestaande uit organisch en anorganisch 
materiaal. 

De humusstoffen komen voort uit de duurzame 
vereniging van planten, algen, mossen en micro-
organismen. 

Gebruiksaanwijzing 
1 capsule 2x / dag voor de maaltijden.

 Ingrediënten voor 2 capsules 
Shilajit (600mg) gestandaardiseerd tot 
50% fulvinezuur (300mg), plantaardige 

capsule (HPMC). 

Kan sporen van mais bevatten. 

Bij sommige mensen lijkt een ver-
hoging van het urinezuurgehalte 

te worden waargenomen. Daa-
rom is Shilajit niet aanbevolen 
voor mensen met een hoog 

urinezuur of jicht. 

Shilajit
Concentraat van organisch en anorganisch materiaal 
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30 porties

60 capsules 
+/- 0,80€/dag 

5 425036 460805
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 ü Rijk aan Nattokinase: 2000 FU 
 ü Verrijkt met vitamine B1
 ü Proteolystisch enzym
 ü Natuurlijk product van gefermenteerde soja 

Nattokinase, een natuurlijke enzym, afkomstig 
van een traditioneel Japans gerecht! 
Nattokinase 2000 bevat een uniek enzym, Natto-
zyme, gedoseerd tot 2000 FU en gemaakt door de 
100% natuurlijke fermentatie van de soja, natto! 

Natto is heel speciaal maar erkend in de Japanse 
culinaire traditie, bekomen door de fermentatie 
van sojabonen dankzij een specifieke bacterie, 
Baccilus subtilis natto. 

De zuiverheid van onze nattokinase 
Ons Nattokinase 2000 product komt voort uit 
een strenge productiemethode dat maar liefst 10 
stappen telt. 

Hoewel natto, vitamine K2 bevat, zorgen de 
extractie en de zuivering ervoor dat het eindpro-
duct hier vrij van is.

Normaal cholesterolgehalte 
 �  Het belangrijkste bestanddeel in Nattokinase 

2000 is een gefermenteerd sojaboon extract 
rijk aan nattozymes. De fibrinolytische 
activiteit van onze Nattokinase is uitstekend 
en perfect gedoseerd, met 1000 FU 
per capsule of 2000 FU per aangeraden 
dagelijkse inname. 

 �  Bovenop de toediening van een goede 
Nattokinase activiteit, is onze Nattokinase 
2000 ook een bron van vitamine B1 dat:  
➤ gezonde hartfuncties bevordert  
➤ bijdraagt aan een normaal 
energiemetabolisme 

Nattokinase 2000 2 capsules

Gefermenteerde soja/ Nattokinase 100 mg (2000 FU*)

Vitamine B1 0,165 mg (15%**)

* FU = fibrinolytische activiteit 
** Dagelijkse referentie-inname 

Gebruiksaanwijzing
1 capsule 2 keer per dag met water innemen. 

Ingrediënten 
Voor 2 capsules : bio rijstzetmeel* (vulstof), 
HPMC (plantaardige caspsule), extract van gefer-
menteerde sojabonen (Glycine max.)(100mg), 
vitamine B1. 

* 83% van de ingrediënten zijn van biologische 
oorsprong.  

Mensen die medicijnen innemen moeten dit product 
onder toezicht van een arts consumeren. Afgera-
den bij vrouwen met een persoonlijke of familiale 
voorgeschiedenis van borstkanker. Niet gebruiken 
tijdens de zwangerschap of de periode waarin bors-
tvoeding wordt gegeven. 

Nattokinase 2000
Gezonde hartfunctie 

30 porties

60 capsules 
± 0,50€/dag

5 425036 461116
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 ü Vloeibaar en biobeschikbaar extract van Spirulina 

 ü Octrooi van koude extractie 

 ü Hoge concentratie aan phycocyanine 

 ü Neutrale smaak 

Made in Frankrijk! 
Spirulina is een kleine blauwe alg, gekend voor 
zijn uitstekende nutritionele eigenschappen 
(proteïnen, phycocyanine...)

Onze Spirulina worden geteeld in Brittanië waar 
alle stappen van de extractie in koude toestand 
plaatsvinden om zo zijn uitstekende kwaliteit en 
voedingswaarde te behouden. 

Gepatenteerde methode voor het behoud van 
voedingswaarden 
De extractie waar wij een octrooi voor hebben,  
gebeurt op basis van verse Spirulina, koud, zonder 
oplosmiddel of chemische producten. 
Vloeibare Spirulina wordt veel beter 
opgenomen dan gedroogde Spirulina! 

Ook de sterilisatie gebeurt in koude toestand. 
Geen enkele stap van opwarming wijzigt de 
kwaliteit van onze Spirulina! 

Zijn belangrijkste actieve molecule : 
phycocyanine. 
Onze vloeibare vorm van Spirulina, van 100% 
natuurlijke oorsprong, draagt bij aan een snellere 
assimilatie en vertering door het organisme. 

Ons extract bevat geen kleurstoffen, suikers of 
bewaarmiddelen maar is rijk aan phycocyanine, 
de belangrijkste actieve substantie van Spirulina! 
Een inhoud van 15mg Phycocyanine per 
capsule, ofwel 3000mg/L! 

50 x meer antioxidanten! 
De antioxidantactiviteit van de phycocyanine van 
onze vloeibare Spirulina ligt 50 keer hoger dan die 
van de gedroogde spirulina. 

Spirulina beschermt de cellen tegen oxidatieve 
stress (antioxidant effect). 

Sport & Energie 
Spirulina bevordert een normaal energiemetabo-
lisme (tonus, vitaliteit).

Ideaal voor sportievelingen en voldoet aan de 
anti-doping wetgeving (label Sport Protect). 

Immuniteit 
Spirulina optimaliseert een normale werking van 
het immuunsysteem. 

4 voordelen van Spiruline Phycocyanine forte 
1.  Hoge concentratie: 3000mg/L phycocyanine! 

2.  Top kwaliteit: een gepatenteerde 
extractie methode, zonder synthetische 
oplosmiddelen of chemische producten. 

3.  Behoud van voedzame eigenschappen. 

4.  Hoge biobeschikbaarheid dankzij zijn 
vloeibare vorm. 

1L 5 mL (1 capsule)

PhycocYanine 3000 mg 15 mg

Gebruiksaanwijzing
1 capsule / dag, 's morgens, puur of opgelost in 
water. Gedurende 60 dagen dagelijks gebruiken 
en dit 1 tot 3 keer per jaar herhalen. 

Ingrediënten 
vloeibaar extract van Spirulina (Arthrospira platensis) 
gestandaardiseerd tot 3000mg/L phycocyanine, 
gezuiverd water, appelzuur (< 0,1%) (voedingszuur). 

Spiruline Phycocyanine Forte
Antioxidant, immuniteit, tonus 

5 425036 461093

20 porties

20 capsules
±1,46 €/dag
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PRODUCTCODE :    NMNM42 PL_AS_979/137

Uw synergie van 9 bestanddelen dat uw 
metabolisme ondersteunen 

 ü  Guggul, ook wel Indiase mirre genoemd 
(Commiphora mukul) en L-tyrosine 

 ü  Natuurlijk jodium afkomstig van de Fucus alg 
(Ascophyllum nodosum) 

 ü  Verrijkt met zink, mix van natuurlijke 
vitaminen E, seleen, mangaan, vitaminen A 
en B12 (in hun actieve vorm: respectievelijk 
retinol en methylcobalamine) 

Schildklier & Cholesterol 
Thyro-Mix, uw synergie van 9 bestanddelen dat de 
functies van uw organisme ondersteunen: 

 �  Een normale werking van de schildklier 
(jodium en seleen) en een normale productie 
van de schildklierhormonen (jodium) 

 �  Bescherming van de cellen tegen oxidatieve 
stress (zink, seleen, vitamine E, mangaan) 

 �  Normale cholesterolgehalten (guggul) 

Vermoeid? Droge huid en haren?  
Cholesterol in de gaten te houden?  
Denk aan Thyro-Mix! 

Energie & Huid 
Thyro-Mix levert u jodium en seleen om de normale 
werking van de schildklier te ondersteunen en 
levert u ook al de volgende voordelen: 

* Vermindering van de vermoeidheid (B12), normaal 
energiemetabolisme (jodium, mangaan) 

* Normale huid (vitamine A, zink en jodium)

* Behoud van normale slijmvliezen ( de darm is de 
grootste slijmvlies van het organisme) (vitamine A). 

Normaal zicht & Synergie 
Thyro-Mix is samengesteld uit voedingsstoffen dat 
elkaar versterken: 

 �  Zink treedt op in het normaal metabolisme van 
de vitamine A 

 �  Vitamine A helpt bij een normaal 
ijzermetabolisme

 �  Zink en vitamine A bevorderen een normaal zicht 

Werkt uw schildklier niet snel genoeg? 
Thryo-Mix is rijk aan natuurlijk jodium afkoms-
tig van de Fucus, dit zeewier wordt ook „kelp“ 
genoemd. 

Thyro-Mix 3 capsules

Guggul 600 mg

L-tyrosine 500 mg

Vitaminen E (natuurlijke) 6 mg (50%)*

Zink 5 mg (50%)*

Mangaan 0,3 mg (15%)*

Vitamine A (retinol) 240 µg (30%)*

Jodium 150 µg (100%)*

Seleen 55 µg (100%)*

Vitamine B12 (methylcobalamine) 10 µg (400%)*

* Dagelijkse referentie-inname.

Gebruiksaanwijzing 
1 tot 3 capsules per dag ‚s morgens, met water. 

Ingrediënten 
guggul (Commiphora mukul), L-tyrosine, HPMC 
(plantaardige capsule), kokosmeel (Cococ nucifera), 
bisglycinaat van zink, Fucus vesiculosus waarvan 1% 
jodium (Ascophyllum nodosum), mix van natuurlijke 
vitaminen E, seleen, mangaancitraat, acetaat van 
vitamine A, methylcobalamine (B12). 

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18. 
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of de periode 
waarin borstvoeding wordt gegeven (guggul). 

Thyro-Mix
Ondersteun uw schildklier op natuurlijke wijze 1 

5 425036 461345

90 porties

90 capsules
± 0,33€/dag



 ü  Extract van kwaliteitsvolle, gefermenteerde 
tarwekiemen. 

 ü  Gepatenteerd brevet dat de chinonen 
concentreert en hun biobeschikbaarheid 
verhoogt. 

 ü Behoud van spiermassa 1! 
 ü  Bescherming van de cellen tegen oxidatieve 

stress3 
 ü Energie en Vitaliteit 2

Een uniek proces! 
Xaventin wordt geëxtraheerd uit kwaliteitsvolle 
tarwekiemen, geselecteerd en behandeld in fer-
mentatie. Tijdens het lange gistingsproces worden 
de tarwekiemen samengebracht met een bepaalde 
hoeveelheid aan specifiek gist (Saccharomyces cere-
visiae) waarvan de pH en de temperatuur voortdu-
rend worden gecontroleerd. Een intelligent proces 
dat de biobeschikbaarheid van zijn componenten 
verhoogt, de chinonen vrijgeeft en de ondersteun-
ing van uw biologische processen verveelvoudigt. 

De actieve substantie wordt Xaventin pulvis 
genoemd en bevat 400 μg/g chinonen. 
Dit origineel idee komt van de bekende 
wetenschapper Albert Szent-Györgyi (1803-1986), 
de winnaar van de Nobelprijs voor Fisiologie en 
Geneeskunde na zijn ontdekking van vitamine C 
en zijn biochemische eigenschappen. 

De vrijlating van chinonen via fermentatie
De fermentatie van het Saccharomyces cerevisiae 
gist zorgt voor 2-methoxy-p-benzochinon (2-MBQ) 
en 2,6-dimethoxy-p-benzochinon (DMBQ). 

Deze benzochinonen dat op natuurlijke wijze aanwe-
zig zijn in de tarwekiemen in de vorm van glycosiden 
worden vrijgegeven als aglyconen( niet-koolhydraten 
substantie) dankzij de enzymatische activiteit glucosi-
dase van het Saccharomyces cerevisiae gist (afbraak van 
de complexe koolhydraten). Dit productieproces stimu-
leert de interessante eigenschappen van tarwekiemen 
dat we enkel in Xaventin terugvinden. 

Een onberispelijke kwaliteit 
De tarwekiemen gebruikt tijdens de productie 
voldoen aan de strenge kwaliteit- en veiligheids-
normen (ISO-certificaat 9001:2008, het GMP-certi-
ficaat Good Manufacturing Practices verzekert een 
goede manier van produceren en HACCP-systeem. 

U kan de keuringsrapporten (concentratie van 
zware metalen, de microbiologische analyse...) 
van elk lot Xaventin terugvinden op www.natura-
medicatrix.eu, onder de categorie "analyses". 

Hoe moet men Xaventin innemen? 
Het is voordeliger Xaventin zonder onderbreking 
in te nemen. HIj kan voor een onbepaalde duur 
worden ingenomen. Indien de inname is onder-
broken of stopgezet (wat hier ook de reden toe is), 
is het op elk moment mogelijk de inname ervan 
terug te herbeginnen. 

Xaventin  Granulaat of capsule 

Spiermassa1 - Energie2- Oxidatieve stresse3 
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PRODUCTCODE :    NMB001(COMPRIMÉS)    -    NMB002    (GRANULÉS) 

5 999505 010766

Capsule

5 999505 010773

Granulaat

28 of 19 porties

14 zakjes of 150 capsules 
+/- 2,90€/dag 
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Gemaakt onder de ISO 
9001:2008 normen. De Xaventin zakjes moeten onder de 15 °C bewaard 

worden, het is daarom is de zomer aangeraden 
eerder voor de Xaventin capsules te kiezen die op 

hogere temperatuur bewaard worden. Dit product wordt 
niet verkocht in 
België 

Xaventin is onder 2 galenische vormen voorgesteld : in zakjes granulaat of capsules 
Xaventin in zakjes ( granulaat) Xaventin capsules 

Gezondheisclaims    (EFSA) Vitamine B1 draagt bij aan een normale hartfunctie alsook 
aan een normale werking van het zenuwstelsel. 
3 Mangaan draagt bij aan de bescherming van de cellen tegen 
oxidatieve stress. 
2 Vitamine B1, fosfor en 3mangaan bevorderen een normaal 
energiemetabolisme. 
Fosfor treedt op in het behoud van een normale skeletbouw. 

Bron van 1proteïnen om het behoud van 
spiermassa te bevorderen. 

Zonder zoetstof, aroma of toegevoegde suikers. 

Actieve bestanddelen Xaventin    pulvis & Chinonen

Vorm Granulaat (op te lossen in water) Capsules

Gebruiksaanwijzing Giet de inhoud van het zakje in een glas water en meng tot 
complete ontbinding. Consumeer binnen de 30 minuten na 
zijn bereiding. 

Consumeer de capsules met een glas getem-
perd water. 

Neem het liefst 1 uur voor de maaltijden, en met 2 uur verschil van de inname van Vitamine C. 

Consumptie op basis 
van gewicht 

Onder de 50 kg = 1/2 zakje / dag 
Tussen 50 en 90 kg = 1 zakje / dag 
Meer dan 90 kg = 2 zakjes/ dag 

Onder de 50 kg = 2 x 4 capsules/ dag 
Tussen 50 en 90 kg = 2 x 5 capsules / dag
Meer dan 90 kg = 2 x 7 capsules / dag 

Diabetici Bevat suiker (13g) Suikervrij 

Verpakking 1 doos = 14 zakjes 1 pot = 150 capsules 

Bewaring Onder de 15°C Onder de 22°C 

Waneer moet u de 
inname van Xaventin 
tijdelijk stopzetten 

Het is aangeraden Xaventin 2 dagen voor klinische onderzoeken waarbij een contrastmiddel in het 
spijsverteringskanaal zal worden ingevoerd stop te zetten ( bijvoorbeeld: bij radiodiagnostieke examens waarbij 
een contrastmiddel  op basis van bariumsulfaat in het spijsverteringskanaal wordt gevoerd). 
De dag na het examen kan u de Xaventin terug innemen. 
Het is ook aangeraden Xaventin niet in te nemen waneer u examens op een nuchtere maag moet afleggen. 

Contra-indicaties 

Xaventin mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of tijdens de periode waarin borstvoeding wordt 
gegeven. 
Het is gecontraïndiceerd voor mensen die een weefseltransplantatie of orgaantransplantatie zijn ondergaan. 
Het product is gecontraïndiceerd voor mensen die enorm gevoelig zijn aan gluten ( coeliakie). 
Het product is ook gecontraïndiceerd voor mensen die gevoelig of allergisch zijn aan één van de componenten of 
ingrediënten van het product. 

ALLE ENERGIE OM VAN HET LEVEN TE GENIETEN! 
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Download deze catalogus op onze site 

www.naturamedicatrix.eu
Tél.  :  03.66.88.02.34  (Fr)  -  02/808.13.51  (Be)  -  20.88.11.95  (Lux)

Advies nodig over onze producten?  
Hulp nodig om op onze site te 
kunnen bestellen?  
Contacteer ons onmiddelijk: 

Frankrijk : 03.66.88.02.34
België : 02/808.13.51
Luxemburg: 20.88.11.95
commande-site@naturamedicatrix.fr

3 manieren om te bestellen: per cheque, per overschrijving of per Visa/Mastercard 

• Voeg de cheque toe aan de bestelling voor NATURAMedicatrix BV, 8,  
Hannert dem Duarref, L-9772 Troine ( Wincrange), Luxemburg 

• Benelux of de rest van de wereld : 
ING  :  LU09  0141  6495  2300  0000  (BIC  :  CELLLULL) 
CBC  :  BE75  7320  3205  8551  (BIC:  CREGBEBB)    

• Frankrijk  :  Banque  CIC  :  30027  -  Guichet  :  17533  -  Cpt.  :  00020098801  -  Rib  :  74
• Visa/Mastercard  ____.____.____.____          Exp.  __/__  CVC  :  ___

We werken er enorm hard aan om uw leven te vergemakkelijken! 
Wij zijn open van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17u. 
Onze nutritherapeut is woensdag van 9 tot 17u beschikbaar. 

commande-site@naturamedicatrix.fr

• We werken met degressieve prijzen  
Bestel 3 producten = 5% korting!  
Bestel 6 producten = 10% korting! 

Levering gratis vanaf 50€. 
Indien u dit franco niet bereikt, zal u 7€ 
betalen voor een levering in Frankrijk 
en 6€ voor een levering in België. 


