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Welkom
“Bij Lifeplus willen wij iedereen inspireren om een
gelukkiger en gezonder leven te leiden en positieve
keuzes te maken voor het verbeteren van welzijn. Daarom
maken wij onze producten de manier waarop we dat
doen: hoogwaardige formuleringen van de belangrijke
voedingsstoffen om de talloze kleine wonderen te
ondersteunen die onze lichamen iedere dag verrichten.
Het is onze hoop dat onze producten u niet alleen helpen
u op uw best te voelen, maar u zullen inspireren - als
slechts de eerste stap voor een nieuw begrip van uw
eigen potentieel om u in uw hele wezen goed te voelen,
elke dag, in alle opzichten.”

J. Robert Lemon, farmaceut
Directeur en medeoprichter Lifeplus
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Introductie
Veel bedrijven zeggen dat ze anders zijn,
maar bij Lifeplus denken wij dat we dat
ook werkelijk zijn. Dat is omdat we één
helder doel voor ogen hebben: mensen
helpen zich goed te voelen.

Lifeplus begon toen een groep mensen bijeen kwam
met dezelfde passie voor gezondheid, levensstijl en
het helpen van anderen. Ze geloofden erin dat
mensen met hulp en begeleiding echt hun leven
kunnen verbeteren.
Meer dan twee decennia later is dit nog steeds wat ons
motiveert; mensen staan centraal bij alles wat we doen.
Wij creëren voedingssupplementen die welzijn bevorderen
en helpen mensen de voordelen van supplementen zelf in
te gaan zien. Wij stellen mensen in staat een bedrijf aan
huis op te zetten dat flexibel is en bij elke manier van leven
past, zodat ze hun potentieel echt kunnen ontdekken. Wij
bieden advies en begeleiding; gebaseerd op onze
geschiedenis, expertise en ervaring in holistisch welzijn,
kunnen wij iedereen helpen te beseffen dat positieve
veranderingen al kunnen beginnen met slechts een paar
kleine stappen.
Wij willen mensen inspireren om gezonder te leven, door
een ongecompliceerde benadering van dagelijks welzijn
te delen die voor iedereen gemakkelijk haalbaar is.
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Een ﬁlosoﬁe voor welzijn
Onze wereld zit vol met tegenstrijdige en vaak
verwarrende informatie, zodat het moeilijk kan zijn om de
hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden, en echt te
begrijpen wat het beste is voor ons individuele welzijn.
Daarom hebben wij een simpele handleiding gemaakt over hoe
we meer aandacht kunnen besteden aan ons algehele
welbevinden in het dagelijks leven.
Wij noemen het onze Lifeplus formula, onze kennis en ervaring
samengevat en vereenvoudigd tot vier kernpunten: goede
voeding, actief blijven, levenshouding en voedingssupplementen.
Het idee hierachter is simpel: als u alle delen van onze formule
combineert, zult u positief bijdragen aan uw holistisch welzijn.
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Ervaring en inzicht: onze geschiedenis
Het is hun beider passie en
gezamenlijke deskundigheid van
vele jaren werkzaam te zijn
geweest binnen de gezondheidszorg die ervoor zorgt dat elke
formule niet alleen innovatief is,
maar ook de complexe relaties
tussen voedingsstoffen en het
menselijk lichaam ondersteunt.

Bij het creëren van onze
producten bouwen we op de
basis die gelegd is door onze
voornaamste oprichters: Lifeplus
oprichter en voorzitter J. Robert
(Bob) Lemon R.Ph, en
Dr. Dwight McKee.
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Bob begon zijn professionele carrière
als apotheker en verstrekte duizenden
recepten via zijn succesvolle
apotheken in de Verenigde Staten. Hij
had de vooruitziende blik om bij het
helpen van zijn cliënten de potentiële
waarde van voeding in te zien, evenals
de steeds prominentere rol die deze
zou gaan spelen in de moderne
geneeskunde. Vanwege zijn missie
om supplementen van hoge kwaliteit
rechtstreeks voor de consument
beschikbaar te maken, kocht hij een
voedingsstoffenfabriek in de Verenigde
Staten, om er zeker van te zijn dat hij
nauw kon toezien op de levering en
kwaliteit van de producten.

De uitgebreide medische biografie van
Dr. McKee bestaat uit een
academische achtergrond in de
farmacologie, laboratoriumonderzoek
en klinische geneeskunde. Vervolgens
wijdde hij twaalf jaar aan de studie en
praktijk van voedingsgeneeskunde en
complementaire geneeskunde in zijn
functie als medisch directeur bij de
eerste integrale medische kliniek aan
de Amerikaanse oostkust.
Zijn werk met kankerpatiënten in zijn
praktijk inspireerde hem om zijn
expertise verder te ontwikkelen. Hij
behaalde licenties in interne
geneeskunde, hematologie en
oncologie, en beoefende deze
disciplines zes jaar bij topklinieken in
de Verenigde Staten. Sindsdien heeft
hij verder gestudeerd in de
immunologie.

Gecertificeerd in voeding door de
American College of Nutrition en de
American Board of Holistic
Medicine maakt Dr. McKee door
zijn diepgaande en brede ervaring
in de gespecialiseerde medische
praktijk, voedingswetenschap en
complementaire geneeskunde, tot
een van de meest deskundige
onderzoekers en clinici ter wereld.
Dwight en Bob vonden elkaar in hun
gezamenlijke passie voor het
potentieel van voedingswetenschap
en begonnen een partnerschap dat er
voor heeft gezorgd dat Lifeplusproducten door de tijd heen, voor
ieders individuele behoeften, het beste
op het gebied van voedingssupplementen bieden.

Optimale producten
voor optimaal welzijn
Gevarieerde voeding is een van de
belangrijkste vereisten voor een
optimale gezondheid. Begrijpen hoe
men een balans van essentiële
voedingsstoffen krijgt is de basis om
iedereen zich op z’n best te laten
voelen.

Wij hebben dezelfde manier van
denken en expertise op onze
persoonlijke verzorgingslijn toegepast:
verjongende producten voor huid en
schoonheid die natuurlijke extracten
combineren met wetenschappelijke
expertise, om u te helpen u op uw
best te voelen, van binnen en van
buiten.

Voedingssupplementen zijn geen
vervanging voor een gevarieerde
voeding, of zelfs voor algeheel welzijn,
maar bij Lifeplus begrijpen wij intuïtief
hoe belangrijk het is goede voeding te
ondersteunen met natuurlijke,
hoogwaardige producten.

Wij geloven dat door de kennis en
expertise van onze oprichters onze
producten als geen ander in staat zijn
iedereen te helpen om door middel
van supplementen optimaal welzijn te
ontdekken.
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Kwaliteit staat voorop
Door de grote ontwikkeling van de
voedingswetenschap lijkt er meer
keuze dan ooit te zijn voor iedereen
die zoekt naar een aanvulling op hun
dieet. Daarom is het belangrijk om te
begrijpen dat niet alle supplementen
hetzelfde zijn.
Voor ons betekent dit dat we de best
mogelijke productietechnieken
toepassen, zodat we niet alleen over
kwaliteit praten, maar het ook
bewijzen door de allerhoogste
kwaliteit van elk product dat we
fabriceren.

Kwaliteit in alles
We besteden aandacht aan de kleinste
details en dat is de reden waarom we
vrijwel al onze producten zelf in
Batesville, Arkansas (VS) vervaardigen.
We bewaken en controleren het hele
proces van begin tot einde om de
hoogste kwaliteit van onze producten te
kunnen waarborgen.
Onze jarenlange ervaring met formules
en logistiek zorgt er niet alleen voor dat
elk Lifeplus-product wordt vervaardigd
van ingrediënten van de hoogste
kwaliteit, maar dat we ook de best
mogelijke prijs kunnen garanderen.
Synergie
Onze formules en productie halen meer
uit onze ingrediënten doordat we kijken
naar de relaties tussen voedingsstoffen.
Dit heet synergie; het combineren van
voedingsstoffen om een zo optimaal
mogelijke voedingswaarde te creëren,
niet alleen in termen van hoe ze samen
werken, maar ook hoe ze het best
kunnen worden opgenomen door het
lichaam.

6

Na zorgvuldig onderzoek en testen
selecteren we vervolgens voor elk
product specifieke combinaties van
voedingsstoffen, wat resulteert in
combinaties die meer zijn dan alleen
maar de som van hun delen en verder
gaan dan alleen maar de “basis.” Voor
ons is de hoogst mogelijkheid kwaliteit
in voedingsstoffen de norm.

Propriëtaire PhytoZyme® Basis
Bij de vervaardiging van
voedingssupplementen is het in de
industriële praktijk gebruikelijk
ingrediënten te binden en bij elkaar te
houden door middel van een
kunstmatig ‘vul’middel. Wij
daarentegen gebruiken onze eigen
PhytoZyme® Basis. Gemaakt van
speciale kruiden, fytonutriënten,
cofactoren, plantaardige enzymen en
meer dan dertig verschillende
vruchten en groenten, is het een
volkomen natuurlijk bindmiddel dat
ook synergetisch bijdraagt aan de
opname van de werkzame
ingrediënten van onze producten.

Innovatieve productie
Bij een normaal productieproces tast
de warmte, die bij de fabricage
vrijkomt, de kracht van de enzymen en
vitaminen binnen een supplement
aan, hetgeen resulteert in een minder
effectief eindproduct.
Daarom gebruiken wij ‘koude
verwerkingstechnieken.’ Dit proces
reduceert warmte tot een minimum en
zorgt ervoor dat onze zorgvuldig
geselecteerde combinaties van
voedingsstoffen volledig bewaard
blijven in het eindproduct.
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Voedingssupplementen
Onze voedingssupplementen
omvatten een grote reeks producten
van hoge kwaliteit. Wat uw
voedingsbehoeften ook zijn, de
Lifeplus-reeks heeft iets voor iedereen!
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Lifeplus
beveelt aan
Onze handige en uitgebreide Product Packs
vormen ideale combinaties van onze
populairste producten, zorgvuldig
geselecteerd om de effecten van de daarin
gecombineerde ingrediënten elkaar te laten
versterken en u het vertrouwen te geven dat
u een volledig assortiment ontvangt van
hoogwaardige voedingsstoffen die uw welzijn
ondersteunen.
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Maintain & Protect 100 Gold

Maintain & Protect 100

Het volledige Maintain & Protect Pack bevat ook
ons populaire Omegold, een hoogkwalitatieve
formule met DHA/EPA visoliën waarvan
is aangetoond dat deze zowel de hart- en
cognitieve functies helpen en ondersteunen, als
ook het gezichtsvermogen. Gecombineerd met
onze Daily BioBasics® en Proanthenols om een
werkelijk veelomvattend voedingssupplement
te bieden.

Een van onze populairste combinaties:
een volledig spectrum van nutritionele
ondersteuning in Daily BioBasics®, onze
voedingskrachtcentrale als shake, samen met
het hoogwaardige OPC extract supplement
Proanthenols dat ook vitamine C bevat,
waarvan is aangetoond dat het de cellen helpt
bij de bescherming tegen oxidatieve schade.

Daily BioBasics®
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Daily BioBasics®
Proanthenols® 100 mg
Product 3185

Product 3184
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Lifeplus beveelt aan
Maintain & Protect 50

Everyday Wellbeing

Everyday Wellbeing Gold

Een van onze populairste combinaties:
een volledig spectrum van nutritionele
ondersteuning in Daily BioBasics®,
onze voedingskrachtcentrale als shake,
samen met het hoogwaardige OPC
extract supplement Proanthenols dat
ook Vitamine C bevat, waarvan is
aangetoond dat het de cellen helpt bij de
bescherming tegen oxidatieve schade.

Ondersteun de essentiële functies
van uw lichaam met een krachtige
combinatie van de hoogkwalitatieve
micronutriënten in TVM-Plus en
ondersteun en bescherm uw
lichaam tegen oxidatieve stress met
Proanthenols.

Een sterke combinatie die de
nutritionele ondersteuning van TVMPlus en Proanthenols aanvult met onze
Omegold capsules; hoogkwalitatieve
extracten van DHA/EPA visoliën die uw
cognitieve functies, uw hart en ook uw
gezichtsvermogen ondersteunen!

Daily BioBasics®
Proanthenols® 50 mg

TVM-Plus
Proanthenols® 100 mg

TVM-Plus
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Product 3188

Product 3187

Product 3186
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Voor een algemeen welzijn en goede dagelijkse
prestaties is het belangrijk dat ons lichaam
een optimale inname van essentiële vitaminen,
mineralen en sporenelementen wordt aangeboden.
Ons lichaam is niet in staat deze vitale
voedingsstoffen zelf aan te maken. Daarom moeten
we ons lichaam dagelijks van deze essentiële
stoffen voorzien. Een evenwichtig dieet dat rijk
is aan groenten, fruit, granen, zuivelproducten
en vis is noodzakelijk voor de aanlevering van
een optimale combinatie van voedingsstoffen,
maar veel mensen hebben noch de tijd noch
de kennis van zaken om dit te onderhouden en
hebben daardoor een onevenwichtig dieet. Hun
dagelijkse hoeveelheid vitaminen, mineralen en
sporenelementen is vaak niet ideaal.

Daily BioBasics®
Onze voedingskrachtcentrale: een stevige balans van
essentiële, belangrijke voedingsstoffen die zorgen voor
een doelgerichte ondersteuning van een algehele
gezondheid.

Bij onevenwichtige voeding of een grotere behoefte
aan voedingsstoffen, bijvoorbeeld door stressvolle
omstandigheden of lichamelijke inspanning, wordt
aanbevolen de dagelijkse voeding aan te vullen met
Daily BioBasics®.
De Daily BioBasics-voedingsdrank biedt een
verfijnde combinatie van ingrediënten om u te
helpen fysiek en mentaal goed in vorm te blijven.
Gevuld met een zeer uitgebreide selectie aan
vitaminen, mineralen, kruidenextracten en vezels,
zorgt ons innovatieve en propriëtaire mengproces
voor een optimale werking bij elke portie.

Daily BioBasics® biedt het volledige spectrum aan
voedingssupplementen om in uw dagelijkse behoefte aan
vitaminen, mineralen en vezels te voorzien en helpt de
belangrijkste functies in uw hele lichaam te ondersteunen –
waardoor u zich erop kunt richten goed in vorm te blijven.

Product 3166 / 786 g
Een dagelijkse portie van Daily BioBasics® biedt u:
• 100% van de dagelijks aanbevolen
• Mineralen zoals zink en magnesium ter
hoeveelheid essentiële vitaminen, zoals A,
ondersteuning van normale botten,
B, C en E, die bijdragen aan kernfuncties in bindweefsel, cognitieve functies en nog
veel meer.
het hele lichaam, waaronder het
immuunsysteem, hartfuncties, de
• Fytonutriënten, geconcentreerd uit 35
gezondheid van cellen, het behoud van
groente- en fruitsoorten en 20
energieniveaus en de vermindering van
verschillende kruiden.
vermoeidheid.
• Kernmineralen, zoals selenium en zink, die
• Meer dan 50% van de ADH aan vezels.
cellen beschermen tegen oxidatieve stress.
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Daily Bio
BioBasics®
Veggie Caps
Cap
Verkrijgbaar in praktische,
gemakkelijk te slikken capsules.
P
Pro
Product
d t 311
duc
3113 / 480 Capsules

Daily BioBasics® dosering
Portiegrootte / Twee 20 cc schepjes (26,2 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid per Portie
Vitamine A
-retinylacetaat
-bètacaroteen
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Thiaminemononitraat
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
D-biotine
Pantotheenzuur
Calcium
Magnesium
Zink
Jood
Vitamine K
Selenium
Koper
Mangaan
Chroom
Molybdeen
Maltodextrine
Poeder van blond psylliumzaad met vlies
Blond psylliumzaadpoeder
Endospermpoeder van guarpitmeel
Lijnzaadpoeder (zonder olie)
Zwarte walnootbladpoeder
Borium
Silicium
Choline bitartraat
Inositol
Lecithine
Citroen-bioflavanoïden
Para-aminobenzoëzuur
Alfa-liponzuur
Hesperidine

% DRI Hoeveelheid per Portie
800 μg RE
750 μg RE
50 μg RE
10 μg
82,5 mg α-TE
300 mg
3 mg
3,5 mg
40 mg NE
4 mg
400 μg
12 μg
300 μg
20 mg
1000 mg
350 mg
15 mg
150 μg
80 μg
130 μg
2000 μg
2 mg
180 μg
125 μg
3,6 g
3,8 g
12,3 g
277 mg
277 mg
140 mg
300 μg
1 mg
5 mg
30 mg
50 mg
50 mg
10 mg
5 mg
8 mg

100%
94%
6%
200%
688%
375%
273%
250%
250%
286%
200%
480%
600%
333%
125%
93%
150%
100%
107%
236%
200%
100%
450%
250%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Quercetine dihydraat
Rutine
Luteïne
Lycopeen
L-glutathione
Soja-isoflavonenextract
Acerola-extract
Alfafabladpoeder
Astragaluswortelextract
Rode Bietenpoeder
Blauwe besbladpoeder
Broccolipoeder
Spruitjespoeder
Koolbladpoeder
Wortelpoeder
Bloemkoolpoeder
Kamillebloempoeder
Chlorellapoeder van eencellige algen
Poeder van dulseblad
Venkelzaadpoeder
Gingkobladextract (Ginkgo biloba L.)
Siberische ginsengwortelextract (Eleutherococcus)
Groene erwtenzaadpoeder
Groene peperpoeder
Groene theebladpoeder
Boerenkoolbladpoeder
Citroengrasbladpoeder
Zeewierpoeder (Ascophyllum nodosum Le Jol.)
Peterseliebladpoeder
Rozenbottelpoeder
Rozemarijnbladpoeder
Spinaziebladpoeder
Spirulina fytoplankton microalgenpoeder
Curcuminoïden (van geelwortelextract)
Waterkersbladpoeder
ProBioTx gestabiliseerde probiotische mix (350.000.000)
Lactobacillus acidophilus (210.000.000)
Bifidobacterium bifidum (87.500.000) en
Lactobacillus salivarius (52.500.000)

% DRI
10 mg
10 mg
100 μg
60 μg
2 mg
13 mg
10 mg
191 mg
16 mg
46 mg
20 mg
75 mg
20 mg
25 mg
180 mg
50 mg
20 mg
10 mg
10 mg
50 mg
10 mg
10 mg
40 mg
30 mg
35 mg
20 mg
20 mg
10 mg
35 mg
10 mg
25 mg
10 mg
10 mg
19 mg
25 mg
35 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2B
Zie pagina 99 voor meer informatie.
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Vanwege drukke agenda’s en een
hectische levensstijl kan het soms
moeilijk zijn om tijd te vinden om te
sporten en kiest u misschien vaak
voor maaltijden die niet alle essentiële
voedingsstoffen bevatten die uw
lichaam elke dag nodig heeft.
Het is niet altijd makkelijk om een
optimale lichamelijke gezondheid te
bereiken. Daarom hebben we een
nieuwe smakelijke en lichtere versie
van onze nutritionele krachtpatser
Daily BioBasics® gemaakt.

Daily BioBasics® Light
Uw dagelijkse routine voor een
gezonde levensstijl…

Slechts één Daily BioBasics Light
per dag kan helpen uw algehele
gezondheid en welzijn te verbeteren.

Daily BioBasics Light heeft minder
vezels, maar heeft ook de krachtige
combinatie van vitamines, mineralen en
kruiden, allemaal met een natuurlijke
en verfrissende citrussmaak voor uw
dagelijkse multivitaminen en mineralen.
Blijf ook onderweg gezond!
Daily BioBasics Light is verkrijgbaar
in handige sachets zodat u overal en
altijd aan uw gezondheid kunt werken.
Er zijn nu dus geen excuses meer...
Hoe druk u het ook hebt, u kunt altijd
uw dagelijkse essentiële vitaminen en
mineralen nemen!

Product 3168 / 378 g

Eén portie Daily BioBasics® Light levert:
• Een boost essentiële vitaminen die u dagelijks nodig hebt,
waaronder vitamine A, D en E
• Verrijkte belangrijke mineralen ter bescherming tegen
oxidatieve stress
• Uw aanbevolen dagelijks portie vezels
• Geconcentreerde fytonutriënten van 35 soorten fruit en
groente en 17 verschillende kruiden
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Maak Daily BioBasics® Light deel van uw
dagelijkse routine en begin uw dag altijd
boordevol energie met alle essentiële
vitaminen en mineralen die u nodig hebt
met slechts één drankje!

Daily BioBasics® Light dosering
Portiegrootte / Een 20 cc schepje (12,6 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid per Portie
Vitamine A
-retinylacetaat
-bètacaroteen
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine C
Thiaminemononitraat
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
Biotine
Pantotheenzuur
Calcium (totaal)
Magnesium (totaal)
Zink
Jood
Vitamine K
Selenium
Koper
Mangaan
Chroom
Molybdeen
Maltodextrine
Citrus pectine cellulose complex
Endospermpoeder van guarpitmeel
Lijnzaadpoeder (zonder olie)
Siliconen (totaal)
Choline bitartraat
Inositol
Lecithine (soja)
Citroen-bioflavanoïden
Para-aminobenzoëzuur
Alfa-liponzuur
Hesperidine
Quercetine dihydraat

% DRI Hoeveelheid per Portie
800 μg RE
750 μg RE
50 μg RE
10 μg
82,5 mg α-TE
300 mg
3 mg
3,5 mg
40 mg NE
4 mg
400 μg
12 μg
300 μg
20 mg
400 mg
120 mg
6 mg
150 μg
80 μg
130 μg
2000 μg
2 mg
80 μg
125 μg
5,5 g
3,5 g
277 mg
277 mg
0,25 mg
5 mg
7,5 mg
12,5 mg
12,5 mg
10 mg
5 mg
8 mg
10 mg

100%
94%
6%
200%
688%
375%
273%
250%
250%
286%
200%
480%
600%
333%
50%
32%
60%
100%
107%
236%
200%
100%
450%
250%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Rutine
Luteïne-extract
Lycopeenextract
L-glutathion
Soja-isoflavonenextract
Acerola-extract
Alfalfabladpoeder
Astragalus-wortelextract
Rodebietenpoeder
Blauwebesbladpoeder
Broccolipoeder
Spruitjespoeder
Koolbladpoeder
Wortelpoeder
Bloemkoolpoeder
Kamillebloempoeder
Chlorellapoeder van eencellige algen
Poeder van dulseblad
Venkelzaadpoeder
Gingkobladextract
Ginsengwortelextract
Groene erwtenzaadpoeder
Groene peperpoeder
Groene theebladpoeder
Boerenkoolbladpoeder
Citroengrasbladpoeder
Zeewierpoeder
Peterseliebladpoeder
Rozenbottelpoeder
Rozemarijnbladpoeder
Spinaziebladpoeder
Spirulina fytoplankton microalgenpoeder
Curcuminoïden
Waterkersbladpoeder
ProBioTx gestabiliseerde probiotische mix
Lactobacillus acidophilus (600.000.000),
Bifidobacterium bifidum (250.000.000) en
Lactobacillus salivarius (150.000.000)

% DRI
10 mg
2 mg
1,4 mg
2 mg
12,5 mg
10 mg
48 mg
16 mg
11,5 mg
20 mg
18,8 mg
5 mg
6,3 mg
45 mg
12,5 mg
5 mg
2,5 mg
10 mg
50 mg
10 mg
10 mg
10 mg
7,5 mg
8,8 mg
5 mg
5 mg
10 mg
8,8 mg
10 mg
6,3 mg
2,5 mg
2,5 mg
4,8 mg
6,3 mg
100 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 99 voor meer informatie.
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Voor een algemeen welzijn en goede
dagelijkse prestaties is het belangrijk
dat ons lichaam een optimale inname
van essentiële vitaminen, mineralen en
sporenelementen wordt aangeboden.
Ons lichaam is niet in staat deze vitale
voedingsstoffen zelf aan te maken. Daarom
moeten we ons lichaam dagelijks van deze
essentiële stoffen voorzien. Een evenwichtig
dieet dat rijk is aan groenten, fruit, granen,
zuivelproducten en vis is noodzakelijk voor
de aanlevering van een optimale combinatie
van voedingsstoffen, maar veel mensen
hebben noch de tijd noch de kennis van
zaken om dit te onderhouden en hebben
daardoor een onevenwichtig dieet. Hun

Daily Plus – Zonder Jodium
Onze voedingskrachtcentrale: een stevige balans van
essentiële, belangrijke voedingsstoffen die zorgen voor een
doelgerichte ondersteuning van een algehele gezondheid.
Product 3167 / 783 g
Eén portie Daily Plus levert:
• 100% van de dagelijks aanbevolen
• Mineralen zoals zink en magnesium ter
hoeveelheid essentiële vitaminen, zoals A, B, ondersteuning van normale botten,
C en E, die bijdragen aan kernfuncties in het
bindweefsel, cognitieve functies en nog veel
meer.
hele lichaam, waaronder het
immuunsysteem, hartfuncties, de
• Fytonutriënten, geconcentreerd uit 35
gezondheid van cellen, het behoud van
groente- en fruitsoorten en 20 verschillende
energieniveaus en de vermindering van
kruiden.
vermoeidheid.
• Kernmineralen, zoals selenium en zink, die
• Meer dan 50% van de ADH aan vezels.
cellen beschermen tegen oxidatieve stress.
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dagelijkse hoeveelheid vitaminen, mineralen
en sporenelementen is vaak niet ideaal.
Bij onevenwichtige voeding of een grotere
behoefte aan voedingsstoffen, bijvoorbeeld
door stressvolle omstandigheden of
lichamelijke inspanning, wordt aanbevolen
de dagelijkse voeding aan te vullen met
Daily Plus.
De Daily Plus-voedingsdrank biedt een
verfijnde combinatie van ingrediënten om u
te helpen fysiek en mentaal goed in vorm
te blijven. Gevuld met een zeer uitgebreide
selectie aan vitaminen, mineralen,
kruidenextracten en vezels, zorgt ons
innovatieve en propriëtaire mengproces
voor een optimale werking bij elke portie.

Daily Plus biedt het volledige spectrum
aan voedingssupplementen om in uw
dagelijkse behoefte aan vitaminen,
mineralen en vezels te voorzien en helpt de
belangrijkste functies in uw hele lichaam te
ondersteunen – waardoor u zich erop
kunt richten goed in vorm te blijven.

Daily Plus Zonder Jodium
Portiegrootte / Twee 20 cc schepjes (26,1 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid per Portie
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K
Vitamine C
Thiamine
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
D-biotine
Pantotheezuur
Calcium
Magnesium
Zink
Koper
Mangaan
Selenium
Chroom
Molybdeen
Poeder van psylliumzaad
Resistent maltodextrine
Poeder van psylliumzaad met vlies
Endospermpoeder van guarpitmeel
Lijnzaadpoeder (zonder olie)
Walnootbladpoeder
Silicium
Inositol
Sojalecithine
Citroen-bioflavonoïden
Alfa-liponzuur
Hesperidine
Quercetine
Rutine

% DRI
800 μg RE
5 μg
50 mg α-TE
80 μg
300 mg
3 mg
3,5 mg
40 mg NE
4 mg
400 μg
12 μg
300 μg
20 mg
1000 mg
350 mg
15 mg
1000 μg
1,5 mg
30 μg
60 μg
80 μg
12,3 g
3,6 g
3,8 g
277 mg
277 mg
140 mg
43 mg
30 mg
50 mg
50 mg
5 mg
8 mg
10 mg
10 mg

100%
100%
417%
107%
375%
273%
250%
250%
286%
200%
480%
600%
333%
125%
93%
150%
100%
75%
55%
150%
160%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hoeveelheid per Portie
Luteïne
Lycopeen
L-glutathion
Soja-isoflavonenextract
Acerola-extract
Alfalfabladpoeder
Astragaluswortelextract
Rode Bietenpoeder
Blauwe besbladpoeder
Broccolipoeder
Spruitjespoeder
Wortelpoeder
Witte koolpoeder
Bloemkoolpoeder
Kamillebloempoeder
Chlorella-algenpoeder
Venkelzaadpoeder
Gingko biloba-bladextract
Siberische ginsengextract
Groene erwtenzaadpoeder
Groene paprikapoeder
Groene theebladpoeder
Boerenkoolbladpoeder
Citroengrasbladpoeder
Peterseliebladpoeder
Rozenbottelpoeder
Rozemarijnbladpoeder
Spinaziebladpoeder
Spirulina-algenpoeder
Kurkuma-extract
Waterkersbladpoeder
Probiotische Lactobacillen
(600.000.000) Lactobacillus acidophilus,
(250.000.000) Bifidobacterium bifidum en
(150.000.000) Lactobacillus salivarius

% DRI
100 μg
60 μg
2 mg
13 mg
10 mg
191 mg
16 mg
46 mg
20 mg
75 mg
20 mg
180 mg
25 mg
50 mg
20 mg
10 mg
50 mg
10 mg
10 mg
40 mg
30 mg
35 mg
20 mg
20 mg
35 mg
10 mg
25 mg
10 mg
10 mg
20 mg
25 mg
100 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 100 voor meer informatie.
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Proanthenols®
Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!
Een van de meest succesvolle producten van Lifeplus en
een voortdurende favoriet van talloze klanten door de jaren
heen!

Tabletten per verpakking / 60 (3101)
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine C
Oligomere proanthicyanidinen (OPC)
Citroen-bioflavonoïdenpoeder
Hesperidine
Rutine
Quercetine dihydraat

40 mg
200 mg
260 mg
50 mg
40 mg
10 mg

% DRI
50%
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname * geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

Proanthenols, een hoogwaardige formule die gebaseerd is
op 50 jaar onderzoek, is opgebouwd uit Real OPC’s, een
geconcentreerd extract van specifieke druivenzaden en
bepaalde soorten schors van de pijnboom die in ZuidFrankrijk groeit.
Deze synergetische formule bevat tevens vitamine C,
waarvan is aangetoond dat het bijdraagt aan de
bescherming van cellen tegen oxidatieve schade.
Product 3101 / 100 mg / 60 Tabletten
Product 3111 / 50 mg / 60 Tabletten
Product 3150 / 50 mg / 240 Tabletten

NL.PI.MOD 2A

Tabletten per verpakking / 60 (3111)
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine C
Oligomere proanthicyanidinen (OPC)
Citroen-bioflavonoïdenpoeder
Hesperidine
Rutine
Quercetine dihydraat

40 mg
100 mg
260 mg
50 mg
40 mg
10 mg

% DRI
50%
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname * geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1B

Tabletten per verpakking / 240 (3150)
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine C
Oligomere proanthicyanidinen (OPC)
Citroen-bioflavonoïdenpoeder
Hesperidine
Rutine
Quercetine dihydraat

40 mg
100 mg
260 mg
50 mg
40 mg
10 mg

% DRI
50%
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname * geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 100 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Proanthenols® 100 SV
Help uw eigen lichaam te beschermen tegen
oxidatieve stress!
Proanthenols — een van de meest succesvolle Lifeplusproducten en door de jaren heen een vaste favoriet voor
talloze klanten.
Een hoogwaardige formule gebaseerd op 50 jaar
onderzoek.
De oligomere proanthocyanidinen (OPC’s) in de
proanthenols-producten van Lifeplus bevatten Real OPC’s.
Op basis van de ontdekking door dr. Jack Masquelier,
professor aan Université de Bordeaux (universiteit van
Bordeaux) in Zuid-Frankrijk, worden de OPC’s uit
druivenzaden en pijnboomschors geëxtraheerd door
Berkem Laboratories (beschouwd als ‘s werelds meest
deskundige en ervaren bedrijf als het gaat om de productie
van hoogwaardige OPC-extracten).

Tabletten per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine C (L-ascorbinezuur)
Oligomere proanthicyanidinen (OPC)
Citroen-bioflavonoïdenpoeder
Hesperidine (Hesperidinecomplex, van citrus)
Rutine
Quercetine dihydraat
Blauwe bessenpoeder
Brandnetelbladpoeder
Granaatappelextract
Waterkersbladpoeder

40 mg
200 mg
260 mg
50 mg
40 mg
20 mg
8 mg
16 mg
8 mg
4 mg

% DRI
50 %
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 100 voor meer informatie.

Professor Jack Masquelier was in 1948 de eerste die een
uniek en krachtig plantenextract (oligomere
proanthocyanidinen — OPC’s) kon isoleren. Hij heeft zijn
gehele wetenschappelijke carrière toegewijd aan het
ontwikkelen, perfectioneren en onderzoeken van zijn
unieke OPC-producten.
Lifeplus-producten bevatten de zuiverste, meest
betrouwbare Real OPC die te verkrijgen zijn. De Real
OPC’s in proanthenols zijn 100% biobeschikbaar en
residuvrij.
Deze synergetische formule bevat ook vitamine C. Deze
vitamine draagt aantoonbaar bij aan de bescherming van
cellen tegen oxidatieve schade.
Product 3215 / 100 mg / 60 Tablets
21

OmeGold®
Omega-3 visoliecapsules rijk aan DHA en EPA
Omega-3-oliën zijn een geweldige oplossing voor de
ondersteuning van een aantal van de belangrijkste
lichaamsfuncties. EPA- en DHA-omega-3-vetzuren helpen
en dragen bij aan normale hart- en cognitieve functies en
het gezichtsvermogen. Bovendien bevatten OmeGoldcapsules vitamine D, dat de immuunfunctie ondersteunt,
en vitamine E, waarvan is aangetoond dat het de cellen
helpt beschermen tegen oxidatieve beschadiging. Deze
mix helpt het algehele welzijn van het hele gezin te
ondersteunen en biedt een gemakkelijke manier om
hoogwaardige omega-3-vetzuren in de dagelijkse voeding
op te nemen.
Product 3102 / 60 Zachte Gelcapsules
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Zachte Gelcapsules per verpakking / 60
Hoeveelheid per capsule
Vitamine D (cholecalciferol)
Vitamine E (D-alfa-tocoferol)
Totaal omega-3-vetzuren
waarvan Eicosapentaeenzuur
waarvan Docosahexaeenzuur
DRI – Dagelijkse referentie-inname
*geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 100 voor meer informatie.

20 μg
3 mg α-TE
600 mg
90 mg
430 mg

% DRI
400%
25%
*
*
*

Vegan OmeGold®
De Omega-3 oliën zijn geweldig voor het ondersteunen van een
aantal van de belangrijkste lichaamsfuncties. EPA en DHA
dragen bij tot de normale functie van het hart. Het gunstige effect
wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg van EPA
en DHA. Daarnaast is een dagelijkse inname van 250 mg DHA
goed voor het normale functioneren van de hersenen en het
gezichtsvermogen.

Zachte Gelcapsules per verpakking / 60
Hoeveelheid per capsule
Algenolieconcentraat
Totaal omega-3-vetzuren
Eicosapentaeenzuur
Docosahexaeenzuur

834 mg
450 mg
125 mg
250 mg

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 101 voor meer informatie.

Afkomstig uit algen, is Vegan OmeGold van Lifeplus een
uitstekende bron van Omega-3 oliën voor mensen die geen
dierlijke producten in hun dieet willen hebben.
Deze gemakkelijk te slikken capsules zijn gemaakt volgens
dezelfde hoge kwaliteitsnormen die we op het volledige Lifeplus
assortiment toepassen.
Zorg goed voor uw hart. Voeg Vegan OmeGold vandaag nog toe
ter ondersteuning van uw gezondheid en welzijn.
Product 3110 / 60 Zachte Gelcapsules
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Aloe Vera Caps
Praktische, hoogwaardige capsules
Aloë vera staat bekend om de grote lokale
voordelen voor de huid, maar deze veelzijdige
groene krachtpatser is ook heel goed voor de
binnenkant van uw lichaam. Onze unieke en
zorgvuldig gemengde formule is gemaakt van
hoogwaardige gevriesdroogde aloë, plus
aminozuren, glycine en glutamine, en biedt u al
het goede van de natuur.

Capsules per verpakking / 60
Hoeveelheid
Calcium
Glycine
L-glutamine
Gevriesdroogd aloë vera
gelpoeder

per 1
capsule
38 mg
325 mg
250 mg
100 mg

%
DRI
5%
*
*
*

per 4
capsules
152 mg
1300 mg
1000 mg
400 mg

%
DRI
19%
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2
Zie pagina 101 voor meer informatie.

Product 3129 / 60 Capsules

Lifeplus® BIOlogik Fruit Bars
Life
Amandel-vanille, organische snackreep
Aman
Pure amandelsmaak
a
met een beetje vanille – de
BIOlogik Almond-Vanilla Fruit Bar is een heerlijke
BIOlo
snack die alleen ingrediënten van de hoogste
kwaliteit bevat die aan onze eisen van zuiverheid
kwalit
en sm
smaak voldoen. Een zorgvuldige selectie van
aromatische gedroogde vruchten, noten en
aroma
granen zijn gecombineerd om verzekerd te zijn
grane
van een
ee heerlijke smaak – een formule waaraan
geen extra suiker is toegevoegd. BIOlogik
fruitrepen zijn ook rijk aan vezels en zijn
gegarandeerd biologisch geteeld – een heerlijke
snack van Moeder Natuur zelf!
Product 3158 / 20 Bars
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Voedingswaarde per 100 g:
Energie
Vetten
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Vezels
Eiwitten
Zout

% DRI
1462 kJ (344 kcal)
13,7 g
1,1 g
47,5 g
37,9 g
13,5 g
7,6 g
0,05 g

DRI – Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)

NL.PI.MOD 1
Zie pagina 101 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een
gevarieerd dieet.

17%
20%
6%
18%
42%
15%
1%

Biotic Blast

Capsules per verpakking / 60

Een dagelijkse dosis goede bacteriën — daar wordt
u gezonder en gelukkiger van!

Hoeveelheid per 2 Capsules
Calcium

Gestabiliseerde probiotische mix

Balans helpt u uw lichaam gezond te houden
Zoals bij zoveel dingen in het leven kan een lichaam gezond
blijven door een evenwichtige benadering van voeding,
beweging en levensstijl.
De perfecte harmonie vinden…
In onze darm leeft een groot aantal micro-organismen en
het is belangrijk om een goede balans te bewaren tussen
de goede en slechte bacteriën. Wanneer uw microorganismen uit balans zijn, kunt u hier last van hebben.
Een gezonde boost...
De Biotic Blast van Lifeplus is wetenschappelijk
samengesteld en bevat 10 miljard goede bacteriën uit 14
unieke stammen met verschillende kwaliteiten en functies.
Dankzij het toegevoegde calcium kan dit product bijdragen
aan de normale functie van de spijsverteringsenzymen en
een energieleverend metabolisme.
Het belangrijkste deel van het productieproces van de Biotic
Blast is de gisting. Bij het gisten van onze bacteriën worden
deze in een slapende toestand gehouden tot ze worden
geconsumeerd. Onze capsuletechnologie zorgt ervoor dat
de goede bacteriën uit de capsule rechtstreeks naar het
belangrijkste deel van de dikke darm worden gestuurd.
Dankzij de capsule komen de goede bacteriën
probleemloos door de zure omgeving van de maag en
worden ze door het lichaam getransporteerd. Zo ervaart u
de voordelen van deze goede bacteriën.

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus brevis
Lactobacillus delbrueckii
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus salivarius
Lactococcus lactis
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium animalis
Bifidobacterium longum
Streptococcus thermophilus
Bacillus coagulans

120 mg
10 miljard KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE
715 miljoen KVE

% DRI
15 %
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld
KVE– Kolonievormende eenheden

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 101 voor meer informatie.

Herstel uw welzijn door uw
spijsverteringssysteem te verbeteren.
Een evenwichtig lichaam voor een
gelukkige en gezonde levensstijl!

Product 3165 / 60 Capsules
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Brain Formula
Een natuurlijke optie bij een druk leven
Onze levens zijn drukker dan ooit en het kan
verleidelijk zijn om terug te vallen op een aantal
kunstmatige stimulerende middelen om kwiek te
blijven en alles bij te kunnen benen. Brain
Formula is Lifeplus’ antwoord ter ondersteuning
van prestaties en concentratie met behulp van
natuurlijke ingrediënten.
Onze propriëtaire mix van hoogwaardige
vitaminen en bestanddelen is ontworpen om op
natuurlijke wijze te werken in uw lichaam. Het

bevat pantotheenzuur, dat bijdraagt aan mentale
prestaties en vermoeidheid vermindert, niacine
en vitamine B6, die psychische functies
ondersteunen, en chroom, dat helpt om de
bloedsuikerspiegel op peil te houden – en nog
veel meer ingrediënten die speciaal zijn
geselecteerd om de melange te optimaliseren,
en om u te ondersteunen bij het behoud van
concentratie en energieniveaus.
Product 3115 / 180 Tabletten

Tabletten per verpakking / 180
Hoeveelheid per 4 tabletten
Vitamine E
Thiamine HCl
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12 (Totaal)
Cyanocobalamine
5’-deoxyadenosylcobalamine
Pantoteenzuur
Vitamine K
Seleen
Chroom
L-carnitine
N-acetyl-L-carnitine
N-acetyl-L-cysteïne
Dimethylaminoethanol Bitartraat (DMAEB)

40 mg α-TE
33,3 mg
33,3 mg
33,3 mg
8 mg
133 μg
141 μg
133 μg
8 μg
33 mg
66 μg
40 μg
33 μg
133 mg
73 mg
200 mg
80 mg

% DRI
333%
3027%
2379%
208%
571%
66%
5640%
5320%
320%
550%
88%
73%
83%
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2B
Zie pagina 101 voor meer informatie.
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Hoeveelheid per 4 tabletten
Fosfatidylserines
Huperzia serratakruidextract (Huperzia serrata
(Thunb. ex Murray) Trevis)
Ginkgo biloba bladextract
Gotu kola bovengrondse delenextract
Siberische ginsengwortelextract
(Eleutherococcus senticosus
(Rupr. et Maxim.) Maxim.)
Knotswierpoeder (Ascophyllum nodosum
Le Jol.)
Citroenbioflavonoïdenpoeder
Alfaliponzuur
L-glutamine
L-fenylalanine
Taurine
L-tyrosine

15 mg
2,4 mg

% DRI
*
*

40 mg
120 mg
20 mg

*
*
*

13 mg

*

13 mg
60 mg
120 mg
133 mg
200 mg
60 mg

*
*
*
*
*
*

Calmag Plus
Calcium en magnesium ter ondersteuning van
algeheel welzijn
Het is algemeen bekend dat calcium essentieel is voor het
behoud van normale tanden en botten, maar het is minder
bekend dat calcium ook veel verschillende functies in het
hele lichaam ondersteunt! Calcium helpt om
energieniveaus op peil te houden en de spierfuncties te
ondersteunen, terwijl het tevens een rol speelt bij de
vorming van gezonde rode bloedcellen. In combinatie met
magnesium, dat bijdraagt aan het functioneren van het
zenuwstelsel en het lichaam bij de synthese van eiwitten
ondersteunt, is ons CalMag Plus-product een hoogwaardig
voedingssupplement voor zoveel meer dan alleen botten
en tanden!
Product 3133 / 300 Tabletten

Tabletten per verpakking / 300
Hoeveelheid per 6 tabletten
Vitamine C
Vitamine D
Calcium
Fosfor
Magnesium
Zink
Vitamine K
Koper
Mangaan
Boron
Betaïne HCl
L-glutaminezuur
Alfalfabladpoeder
Silicium
Knotswierpoeder (Ascophyllum nodosum Le Jol.)

144 mg
6 μg
600 mg
107 mg
300 mg
9 mg
38 μg
600 μg
3 mg
3,6 mg
60 mg
120 mg
24 mg
9 mg
12 mg

% DRI
180%
120%
75%
15%
80%
90%
51%
60%
150%
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 101 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.

27

Circulation Formula
Help uw bloedsomloop te ondersteunen
Ons bloed, en de efficiëntie waarmee het in staat is te
circuleren in ons lichaam, is enorm belangrijk voor het
behoud van ons dagelijks welzijn. Circulation Formula is
een hoogwaardige formule die is ontworpen om een
effectieve circulatie aan te vullen. Het bevat synergetische
B-vitaminen en hoogwaardige kruidenextracten; thiamine
draagt bij aan het normaal functioneren van het hart, van
foliumzuur is aangetoond dat het bijdraagt aan
bloedvorming en riboflavine helpt bij de instandhouding van
normale rode bloedcellen. Deze hoogwaardige formule
bevat ook arginine.
Product 3149 / 180 Tabletten
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Tabletten per verpakking / 180
Hoeveelheid per tablet
Thiaminehydrochloride
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
L-arginine
L-lysine HCI
Muisdoornwortelstokextract
Witte paardenkastanjezaadextract
Ginkgo bladextract (Ginkgo biloba L.)
Catuabaschorsextract

0,167 mg
30 μg
1 μg
500 mg
17 mg
6 mg
6 mg
22 mg
15 mg

DRI – Dagelijkse referentie-inname * geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 102 voor meer informatie.

% DRI
15%
15%
40%
*
*
*
*
*
*

Cogelin
uw dagelijkse vezelboost
Cogelin bevat een unieke, gepatenteerde mix van zes
hoogwaardige oplosbare en niet-oplosbare vezels,
waardevolle kruidenconcentraten en een synergetische mix
van bevorderlijke microflora en bevat 8 gram vezels per portie.
Hoe helpt het?
Studies tonen aan dat veel mensen niet de gemiddelde
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels van 30 gram
binnenkrijgen. Cogelin bevat maar liefst 8 gram vezels, dus het
is een goede manier om uw vezelinname te verhogen.
Een van de primaire vezelbronnen in Cogelin is de zaadhuid
van psyllium. Deze zaadhuid fungeert als spons en absorbeert
geleidelijk water en afvalstoffen uit uw spijsverteringsstelsel.
Cogelin bevat ook guargom die helpt om het cholesterol in het
bloed op het juiste peil te houden.

Portiegrootte / Een 20 cc schepje (12,7 g)
Porties per verpakking / 60
Hoeveelheid per portie
Vezels
Blond psylliumzaadpoeder (Plantago ovata)
Blond psylliumzaadschilpoeder (Plantago ovata)
Maltodextrine
Lijnzaadpoeder (olie verwijderd)
Guarpitmeel endospermpoeder
Engels walnootbladpoeder
Rode bietpoeder (Beta vulgaris rubra L.)
ProBioTx gestabiliseerde probiotische mix
(Lactobacillus acidophilus (72.000.000 KVE),
Bifidobacterium bifidum (30.000.000 KVE) en
Lactobacillus salivarius (18.000.000 KVE))

8g
7,4 g
1,8 g
2,7 g
177 mg
177 mg
200 mg
59 mg
12 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*

228 mg
100 mg
100 mg
50 mg
10 mg

% DRI
29%
*
*
*
*

KVE – Kolonievormende eenheden

NL.PI.MOD 3
Zie pagina 102 voor meer informatie.

Product 3177 / 762 g

CO-Q-10 Plus
Een mineraal-enzymcombinatie om uw
energieniveau te ondersteunen
Co-enzymen zoals Co-Q-10 helpen ons lichaam voedsel
om te zetten in energie. Co-Q-10 Plus bevat niet alleen het
Co-enzym Q-10, maar ook calcium, essentiële mineralen
waarvan is aangetoond dat zij uw lichaam ondersteunen bij
het opwekken van energie.

Tabletten per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 tabletten
Calcium
Co-enzym Q-10
Lecithine
Citroenbioflavanoïden hele vruchtpoeder
Quercetinedihydraat

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 102 voor meer informatie.

Product 3157 / 60 Tabletten
Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Digestive Formula
Unieke form
formule voor het spijsverteringssysteem
Een gezonde spijsvertering is afhankelijk van bepaalde
verzurende en enzymatische processen. Een efficiënte
vertering van alle
a voedingsmiddelen, waaronder eiwitten,
complexe koolhydraten, helpt het lichaam de
vetten en com
te maximaliseren. Behalve een
opname van voedingsstoffen
v
aantal plantenplanten en wortel-extracten bevat Digestive Formula
calcium,
bijdraagt aan een normaal functioneren van
c
ca
lcium, dat b
– het helpt uw lichaam om
sspijsverteringsenzymen
sp
pijijssverterings
sv
voedingsstoffen
voe
vo
edingsstoffe efficiënt te verwerken.
Product 3153 / 90 Tabletten

Tabletten per verpakking / 90
Hoeveelheid
Calcium
Fosfor
Amylase
Bromelaïne
Lipase
Pancreatine
Pancrelipase
Papaïne
Protease
Betaïne HCl
L-glutamine
Glycine
Aloë verabladpoeder
Rode bietpoeder (Beta vulgaris rubra L.)
Lecithine (soja)
Pepermuntbladpoeder
ProBioTx mix
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus salivarius

per 3
tabletten
71 mg
55 mg
56 mg
45 mg
3 mg
450 mg
330 mg
90 mg
210 mg
450 mg
75 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
60 mg
360 miljoen kve
150 miljoen kve
90 miljoen kve

%
per 10
DRI tabletten
9%
237 mg
8%
183 mg
*
185 mg
*
150 mg
*
10 mg
*
1500 mg
*
1100 mg
*
300 mg
*
700 mg
*
1500 mg
*
250 mg
*
50 mg
*
50 mg
*
50 mg
*
50 mg
*
50 mg
*
200 mg
* 1,2 miljard kve
* 500 miljoen kve
* 300 miljoen kve

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld
KVE – Kolonievormende eenheden

NL.PI.MOD 4A
Zie pagina 102 voor meer informatie.
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%
DRI
30%
26%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lifeplus Discovery
Capsules met astragalusrizoomextract
Lifeplus Discovery is gebaseerd op een zuiver en geconcentreerd extract uit de wortels van het astragaluskruid. In
deze propriëtaire mix hebben we dit met aanvullende
kruidenextracten gemengd. Het resultaat is een uitermate
interessante nieuwe toevoeging aan het Lifeplus-assortiment!

Capsules per verpakking / 30
Hoeveelheid per capsule
Mengsel
Astragaluswortelextract
Kaneelschorspoeder
Granaatappelextract
Gemberwortelextract
Quercetine dihydraat
NL.PI.MOD 1A

Product 3112 / 30 Capsules

Zie pagina 102 voor meer informatie.

D-Mannose Plus

Capsules per verpakking / 120

D-Mannose en Cranberry Extract
D-Mannose is een natuurlijke suiker, die minimaal in
energie wordt omgezet en de afgifte van insuline niet
bevordert. Het is nuttig als voedingssupplement, vooral
met cranberry-extract als een natuurlijke bron van
D-Mannose, die tegelijkertijd vele andere fytonutriënten
bevat.

9 mg
8 mg
0,25 mg
0,25 mg
0,25 mg
0,25 mg

Hoeveelheid per 4 capsules
Eigen D-C complex
D-mannose
Cranberry-extract

2050 mg
2000 mg
50 mg

NL.PI.MOD 1
Zie pagina 102 voor meer informatie.

De cranberry, een inheems product uit Noord-Amerika en
een verre neef van de Europese rode bes en bosbes, werd
door indianen gezien als een hoofdbestanddeel van hun
dieet. Vandaag de dag worden cranberry-producten
wereldwijd genuttigd. D-Mannose Plus is een hoogwaardig
voedingssupplement op basis van onze D-Mannose en
Cranberry-complex, geproduceerd volgens hoge
kwaliteitsnormen in een gemakkelijk in te nemen capsule.
Product 3151 / 120 Capsules
Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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EPA Plus
Omega-3 vetzuur-capsules
EPA Plus, een deskundig samengesteld mariene-lipidenconcentraat, biedt omega-3-vetzuren voor wie op zoek is
naar een fundamentele omega-oplossing. Het omega-3vetzuur DHA ondersteunt het functioneren en de
ontwikkeling van de hersenen en EPA ondersteunt uw hart.
EPA Plus helpt ook cellen te beschermen tegen oxidatieve
stress door de synergetische toevoeging van vitamine E.
Dus volg uw hoofd en uw hart door uw dieet aan te vullen
met EPA Plus!

Capsules per verpakking / 90
Hoeveelheid per 3 capsules
Vitamine E (D-alfa-tocoferol)
EPA (eicosapentaeenzuur)
DHA (docosahexaeenzuur)

4 mg α-TE
420 mg
300 mg

% DRI
33%
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 103 voor meer informatie.

Product 3154 / 90 Capsules

Evening Primrose Oil
Een natuurlijke bron van essentiële vetzuren
Evening Primrose Oil wordt geproduceerd uit
teunisbloemzaden, die een natuurlijke bron van linolzuur
(LA) en gamma-linoleenzuur (GLA) zijn. LA en GLA zijn
zogenaamde essentiële vetzuren, die we in voldoende
hoeveelheid uit onze voeding halen door het volgen van
een evenwichtig dieet. Velen kunnen door
omgevingsfactoren moeite hebben met het aanhouden
van een evenwichtig dieet en dan kan een aanvulling met
onze Evening Primrose een oplossing zijn. Als bonus bevat
onze formule ook nog vitamine E, dat bijdraagt aan de
bescherming van cellen tegen oxidatieve schade.
Product 3138 / 60 Capsules
32

Capsules per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 capsules
Vitamine E (D-alfa-tocoferol)
Teunisbloemolie
Gamma linoleenzuur

20 mg α-TE
1000 mg
80 mg

% DRI
167%
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 103 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.

Eye Formula
Ondersteuning en behoud van een gezond
gezichtsvermogen
Eye Formula biedt een uniek synergetisch mengsel van
micronutriënten en natuurlijke plantaardige ingrediënten dat
traditionele kennis en ervaring met wetenschappelijke
kennis combineert, en vooral gericht is op ondersteuning
en behoud van de algehele gezondheid van het oog.
Eye Formula combineert, op basis van het jongste
onderzoek, uitgelezen ingrediënten om het delicate
celweefsel en de functie van uw ogen te voeden en te
ondersteunen. Het bevat zink dat ook zelf een normaal
gezichtsvermogen ondersteuntals mineraal. Samen met
selenium, draagt zink ook bij aan de bescherming van
cellen tegen oxidatieve schade.

Tabletten per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine C
Niacine
Zink
Seleen
Bosbesextract
Rutine
Hesperidine
Quercetinedihydraat
L-glutathion
Luteïne
Zeaxanthine (uit groot afrikaantje bloemextract
(Tagetes erecta L.))

140 mg
20 mg NE
10 mg
100 μg
420 mg
80 mg
40 mg
40 mg
2000 μg
8 mg
4 mg

% DRI
175%
125%
100%
182%
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 103 voor meer informatie.

Een ideale keuze voor wie op zoek is naar een aanvulling
op zijn voeding – met het oog op de toekomst!
Product 3139 / 60 Tabletten

33

Fusions Red
Ultrageconcentreerde fruitmix
Fusions Red, een Lifeplus-favoriet, is een perfecte
combinatie van wetenschap en natuur – en de heerlijke
smaak maakt het nog aantrekkelijker!
De capsules, die zijn gemaakt van een geconcentreerde
mix van bessen, waaronder zure kers, granaatappel, acai
en meer, zijn ontwikkeld om de van nature aanwezige
fytonutriënten van elk bewaard te laten blijven, met behoud
van kwaliteit.
Gemakkelijk om mee te nemen, geweldig om te proeven!
Product 3136 / 60 Capsules

34

Capsules per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 capsules
Kersensapconcentraat
Granaatappelconcentraat
Concorddruivenconcentraat
Zwarte kersconcentraat
Gojibesconcentraat
Mangostanfruitconcentraat
Açaibesconcentraat
Duindoornbesconcentraat
NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 103 voor meer informatie.

1995 mg
1,5 mg
1,5 mg
1,5 mg
0,25 mg
0,25 mg
0,25 mg
0,25 mg

FY Skin Formula
Schoonheid begint van binnenuit
FY Skin Formula-tabletten bieden een zorgvuldig
geselecteerde mix van essentiële vitaminen en mineralen
waarvan is aangetoond dat zij een gezond uitziende huid
ondersteunen en onderhouden.
Het mengsel van voedingsstoffen in dit unieke supplement
is afgeleid van een specifiek mariene extract. Bovendien
bevat FY Skin Formula vitamine C, waarvan het bekend is
dat het de vorming van collageen, bloedvaten en
kraakbeen ondersteunt, alsmede zink en de vitaminen D
en E, die bijdragen aan de bescherming van cellen tegen
oxidatieve stress. FY Skin Formula is een geweldige
voedings-gereedschapkist die u kan helpen een gezond
uitziend uiterlijk te onderhouden! Het bevat ook 20 mg
hyaluronzuur per portie van 2 tabletten.

Tabletten per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Zink
Haaienkraakbeenpoeder
Chondroïtinesulfaat
Hyaluronzuur
Rijsteiwitisolaatpoeder
Gehydrolyseerde collageen
Zeewierpoeder
Acerola-extract
Silicium

600 ug RE
2,5 ug
8 mg α-TE
30 mg
4 mg
300 mg
350 mg
20 mg
200 mg
80 mg
66 mg
10 mg
8 mg

% DRI
75%
50%
67%
38%
40%
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1C
See page 103 for more information

Product 3105 / 60 Tabletten

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.

35

Heart Formula
Een deskundige mix van voedingsstoffen om cardiovasculair welzijn te ondersteunen
Heart Formula is ontworpen om uw cardiovasculaire systeem, bestaande uit hart, slagaders en aders, te ondersteunen.
Het bevat een uniek complex van synergetische voedingsstoffen, waaronder vitamine B6, dat bijdraagt aan de vorming
van rode bloedcellen, en vitamine C om collageenvorming te ondersteunen, wat essentieel is voor gezonde bloedvaten.
Een krachtige selectie van mineralen zorgt voor een nog betere formule, samen met natuurlijke plantenextracten en onze
propriëtaire PhytoZyme-basis om de beste synergie tussen alle ingrediënten te garanderen.
Deskundig geselecteerde, hoogwaardige vitaminen, essentiële mineralen en een synergetische mix om de effecten van
al deze stoffen te optimaliseren – een product dat gemakkelijk in het hart te sluiten is!
Product 3161 / 300 Tabletten

Tabletten per verpakking / 300
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine A (Totaal)
retinylacetaat
bètacaroteen
Vitamine C
Vitamine D
Vitamine E
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
Magnesium
Seleen
Mangaan
Octacosanol
L-carnitine
Citroenbioflavanoïden helevruchtpoeder

1200 μg RE
300 μg RE
900 μg RE
400 mg
2,0 μg
33,3 mg α-TE
2 mg NE
10 mg
140 μg
120 μg
28,7 mg
32 μg
0,8 mg
2,4 mg
30 mg
12 mg

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 103 voor meer informatie.
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% DRI
200%
50%
150%
500%
40%
278%
13%
714%
70%
4800%
8%
58%
40%
*
*
*

Hoeveelheid per 2 tabletten
Rutine
L-cysteïne HCI
L-methionine
Taurine
Knoflookteenpoeder
Gemberwortelextract
Japanese duizendknoop wortelextract
(Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.)
Rozemarijnbladextract
Curcuminoïden
Inositol
Betaïne HCl
Choline bitartraat
Serrapeptase
Bromelaïne
Papaïne

12 mg
60 mg
40 mg
24 mg
4 mg
28 mg
8 mg

% DRI
*
*
*
*
*
*
*

12 mg
11,3 mg
16 mg
80 mg
16 mg
10 mg
190 mg
8,7 mg

*
*
*
*
*
*
*
*

Immune Formula
Speciale ondersteuning van immuunsysteem functies

Immune Formula is een van Lifeplus’
meest bestudeerde en afgewogen
formules, gebaseerd op onze vertrouwde
expertise en betrokkenheid bij de beste
combinaties van hoogwaardige
ingrediënten, gericht op een speciﬁek
doel.
Onze propriëtaire melange combineert een scala van
extracten uit de natuur met vitamine B12 en foliumzuur, die
bijdragen aan het normale functioneren van het
immuunsysteem, en is samengesteld op basis van onze
exclusieve PhytoZyme-basis om de synergie van de
bestanddelen met elkaar te maximaliseren. Een
voortreffelijke optie voor wie op zoek is naar een effectieve
aanvulling van een normaal functionerend immuunsysteem.
Product 3143 / 120 Tabletten

Tabletten per verpakking / 120
Hoeveelheid per 2 tabletten
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
Mycoceutische mix
Bèta 1,3 glucanen
Betaïne HCl
Bromelaïne
Co-enzym Q10
Inositol
Inositolhexafosfaat (IP6)
L-carnitine
Quercetinedihydraat
Japanese duizendknoopwortelextract
Aloë vera bladgelpoeder
Amerikaanse ginsengwortelextract
Ashwagandha wortelstok extract
Astragaluswortelextract
Chinese baikalglidkruidwortelextract
Echinacea-melange
Gotu Kola bovengrandse delenextract
Groene theebladextract
Mariadistelzaadextract
Nonifruitpoeder
Olijfbladextract
Granaatappelextract
Ligusterbespoeder
Schisandrafruitextract
Siberische ginsengwortelextract
Curcuminoïden

40 μg
50 μg
250 mg
40 mg
100 mg
33 mg
4 mg
90 mg
70 mg
20 mg
40 mg
20 mg
10 mg
20 mg
70 mg
70 mg
40 mg
100 mg
40 mg
80 mg
30 mg
15 mg
20 mg
18 mg
70 mg
40 mg
30 mg
38 mg

% DRI
20%
2000%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 6
Zie pagina 104 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Iron Plus
Deskundig gema
gemaakt om een scala aan
voedingsdoelen van ijzer te helpen aanvullen
IJzer is een essen
essentieel bestanddeel van de dagelijkse
voeding; het onde
ondersteunt de vorming van rode bloedcellen,
draagt bij aan een normaal zuurstoftransport in het lichaam
en helpt tegen ver
vermoeidheid en afmatting.

Tabletten per verpakking / 60
Hoeveelheid per tablet
Vitamine C
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
IJzer

130 mg
100 μg
25 μg
15 mg

% DRI
163%
50%
1000%
107%

DRI – Dagelijkse referentie-inname

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 104 voor meer informatie.

Iron Plus bevat bovendien
bo
aanvullende ingrediënten die de
fformule
fo
rrm
mul
u e optimalise
optimaliseren, zoals vitamine B12, dat
e
ner
ergi
g eniveaus op peil houdt, en vitamine C, dat het
energieniveaus
imm
im
muunsysteem ondersteunt
muu
o
immuunsysteem
en het lichaam helpt om ijzer
efficiënter op te nemen.
ne
Deze deskundige balans maakt
Iron Plus ideaal voor
vo wie op zoek is naar een efficiënte
aanvulling op zijn ijzerinname.
Dit product is uits
uitsluitend geschikt voor iedereen die
extr ijzer heeft.
behoefte aan extra
Product 3147 / 60 Tabletten

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.

38

Joint Formula
Voedingsondersteuning voor de gewrichten
We willen allemaal graag fit blijven – maar fitheid gaat om
meer dan alleen spieren. Onze gewrichten doen al het zware
werk bij het op de been blijven, dus is het belangrijk om goed
voor ze te zorgen als onderdeel van ons welzijn. Joint
Formula is ontworpen om u te helpen uw gewrichten te
ondersteunen bij een actieve levensstijl. Joint Formula is een
precieze combinatie van mineralen waarvan is aangetoond
dat zij normale gewrichten ondersteunen, zoals magnesium,
dat de eiwitsynthese ondersteunt; gewrichten (in het
bijzonder het gewrichtskraakbeen) zijn net als alle
lichaamsweefsels voornamelijk uit eiwitten opgebouwd –
terwijl mangaan en koper het lichaam ondersteunen bij het
gezond houden van normaal bindweefsel. Joint Formula’s
zinkgehalte ondersteunt het lichaam bij het verwerken van
belangrijke macronutriënten, zoals koolhydraten en eiwitten,
die de voedingsstoffen leveren voor de bouw van
gewrichten.

Tabletten per verpakking / 120
Hoeveelheid per 4 tabletten
Magnesium
Zink
Koper
Mangaan
Glucosamine
Chondroïtinesulfaat
Hyaluronzuur
Gehydrolyseerd collageen
Silicium

64 mg
4 mg
200 μg
2 mg
882 mg
200 mg
20 mg
100 mg
12 mg

% DRI
17%
40%
20%
100%
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1C
Zie pagina 104 voor meer informatie.

Product 3119 / 120 Tabletten
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De afgelopen jaren constateerde de wetenschap keer op
keer dat routinematig vasten of beperkte calorie-inname
bevorderlijk is voor een gezond verouderingsproces.1 Het
voordeel van vasten of beperkte calorie-inname is
grotendeels te herleiden op het vermogen van het lichaam
om in ‘nutritionele ketose’ te raken: een metabolische
status waarin het lichaam ketonen kan verbranden in
plaats van glucose.

Key-Tonic®
Krijg pure energie middels ketose
Product 3222 / 5.3 oz / 150 g

Onder normale omstandigheden gebruikt
ons lichaam voornamelijk glucose als
brandstof. Wanneer er weinig koolhydraten
beschikbaar zijn (zoals bij langdurig vasten,
beperking van koolhydraten of langdurige
lichaamsbeweging), schakelt het lichaam
over naar vetverbranding voor brandstof.
Vet is echter niet geschikt als energiebron
voor de hersenen en het centrale
zenuwstelsel, waardoor het lichaam
gedwongen wordt om een ‘alternatieve
brandstofbron’ te gebruiken: ketonen. De
lever produceert ketonen uit vetten
middels ketogenese. Deze ketonen
worden vervolgens aan het bloed/plasma
afgegeven.
Ketogenese houdt in dat uw lever vetzuren
omzet in ketonen, zodat ze kunnen
fungeren als alternatieve brandstofbron in
het hele lichaam. Deze metabolische
status staat bekend als ketose.

Veel mensen die het advies opvolgen en
langdurig vasten of hun calorie-inname
beperken, ondervinden echter problemen
zoals honger, vermoeidheid en warrigheid.

Lifeplus Key-Tonic ondersteunt u op
uw pad naar ketose…
Door Lifeplus Key-Tonic als supplement te
gebruiken, kunt u een ketogene status
bereiken zonder dat u zich zorgen hoeft te
maken over deze problemen. Hierdoor
wordt het voor veel mensen een stuk
comfortabeler en haalbaarder.
Key-Tonic is een eenvoudige maar
synergetische combinatie van C8-rijke
MCT’s op kokosbasis, essentiële
aminozuren, plantaardige polyfenolen,
cafeïne (ongeveer net zo veel als in een
kop koffie) en een kleine hoeveelheid zeer
biobeschikbare B12. Dit alles wordt
afgerond met een klein beetje
1

Science Direct: Fasting or caloric restriction for Healthy Aging
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Ketose ondersteunt een gezonde:
• gewichtsbalans,

Dosering / Eén schep van 15 cc (5,0 g)
Hoeveelheid per verpakking / 30
Hoeveelheid per portie
Vitamin B12 (Methylcobalamin)
Taurine
L-Leucine
L-Lysine
Coconut MCT (middellange keten triglyceriden, 70%)
Frambozenpoeder (biologisch)
trans-Pterostilbeen
trans-Resveratrol
Cafeïne

• energieproductie,
• insulinegevoeligheid,
• glucosehuishouding,
• hersenfunctie,
• Immuunfunctie.

50 μg
1g
0,5 g
0,5 g
1,4 g
0,5 g
0,25 g
0,15 g
70 mg

% DRI
2000%
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1C

gevriesdroogd frambozenpoeder en
stevia. Hoewel de synergie deze
combinatie uniek maakt, biedt elk
afzonderlijk ingrediënt zijn eigen
afzonderlijke voordelen.
Gebruik Key-Tonic om aminozuren,
polyfenolen en voedingsstoffen aan uw
huidige dieet toe te voegen. De
toevoeging van vitamine B12 betekent dat
Key-Tonic u kan ondersteunen met pure
en stabiele energie, helderheid van geest
en een gezond immuunsysteem, want
B12 draagt bij aan een:
• normaal energieleverend
metabolisme,
• normale psychologische functie,
• normale werking van het
immuunsysteem,
• vermindering van vermoeidheid.

De keuze is aan u.

Zie pagina 104 voor meer informatie.

Of u nu een caloriearm dieet volgt of op
duurzamere wijze een energieboost wilt
krijgen, we nodigen u uit om Key-Tonic uit
te proberen en te ontdekken wat uw
voorkeur heeft!

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Lyprinex
Easy-to-swallow lipid extract
Voor een actieve levensstijl
Het nastreven van een actieve levensstijl heeft
enorme voordelen voor uw gezondheid. Hoe oud
u ook bent, bij het verleggen van uw grenzen, kan
dit zo zijn tol eisen van uw gewrichten en de
actieve levensstijl die u nastreeft, verhinderen.
De bron van de geheimen van de natuur
De natuur kan ook een rol spelen in het
ondersteunen van uw actieve levensstijl. De
krachtige middelen hebben een schat aan
verborgen geheimen die u kunnen helpen om
actief te blijven door het onderhouden van uw
gezonde levensstijl.

Ontdek het geheim van de
natuur en ervaar zelf de
natuurlijke goedheid met
Lyprinex en geef uw lichaam
de ondersteuning die het
nodig heeft voor uw actieve
levensstijl.

Eén van die natuurlijke bronnen komt uit de
zuiverste wateren van Nieuw-Zeeland en heeft
een overvloed aan groenlip-mossel. Deze
schelpdieren, een inheemse Nieuw-Zeelandse
Capsules per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 capsules
Groenlipmossel (Perna canaliculus)
heel lipide-extract
NL.PI.MOD 1C

Capsules per verpakking / 180
Hoeveelheid per 2 capsules
Groenlipmossel (Perna canaliculus)
heel lipide-extract
NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 104 voor meer informatie.
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100 mg

100 mg

soort, zijn een uitstekende bron van bouwstoffen
en maken al tientallen jaren onderdeel uit van het
plaatselijke dieet van de Maori’s (de inheemse
bevolking van het eiland). De mosselen zijn een
zeldzaam krachtige bron van Omega-3-vetzuur
genaamd Eicosatetraenoic Acid (ETA) en bevatten
daarnaast ook talloze andere essentiële Omega3-vetzuren. De grote, gezonde mobiliteit van de
oudere groep eilandbewoners was aanleiding
voor onderzoek naar de geheimen van deze
mosselen.
Ondersteun uw actieve levensstijl met
natuurlijke goedheid
Lyprinex is een zeer voedzaam product met
groenlipmossel-extract afkomstig uit de zuiverste
wateren van Nieuw-Zeeland. Het is geformuleerd
met een uniek gepatenteerd extractieproces om
de sterkte, zuiverheid en de versheid van de
bouwstoffen uit de groenlipmossel te behouden.
Product 3127 / 60 Capsules
Product 3229 / 180 Capsules

Portiegrootte / 2 theelepels (10 ml)
Porties per verpakking / 35

MANGOMEGA
Blend van Omega-3 en Omega-6 oliën
Dankzij de heerlijke, natuurlijke smaak die doet denken aan een
mangosorbet, zullen zowel kinderen als volwassenen dol zijn op
mangOmega – ons baanbrekende nutraceutische middel dat is
vermomd als een heerlijke traktatie.
mangOmega bevat voedingsstoffen die onmisbaar zijn voor een
goede gezondheid. De laatste tijd is de term omega 3-vetzuur een
begrip geworden en dat is niet voor niets. Onderzoek toont
namelijk aan dat de omega 3-vetzuren EPA en DHA een normale
hartfunctie ondersteunen. Daarnaast ondersteunt DHA ook een
normale hersenfunctie en normaal gezichtsvermogen.

Hoeveelheid per portie
Vitamine E
Visolie
Omega-3 vetzuren
EPA (eicosapentaeenzuur)
DHA (docosahexaeenzuur)
DPA (docosapentaeenzuur)
Bernagieolie
GLA (gamma-linoleenzuur)

3 mg α-TE
2,8 g
950 mg
475 mg
300 mg
55 mg
450 mg
100 mg

% DRI
25%
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 104 voor meer informatie.

Bovendien bevat mangOmega bernagieolie met GLA.
De omega 3-oliën in mangOmega komen voor in hun natuurlijke
triglyceridevorm, afkomstig van duurzame visserijen. De unieke en
heerlijke mangosmaak is afgeleid van 100% natuurlijke
bestanddelen.
mangOmega is ontworpen en geproduceerd met dezelfde zorg
en aandacht die achter elk Lifeplus-product zit. Het is een heerlijk
en voedzaam supplement dat belangrijke vetzuren bevat die goed
zijn voor de gezondheid en geschikt zijn voor alle leeftijden.
*MangOmega bevat xylitol en mag daarom niet aan honden gevoerd worden.

Product 3233 / 12 fl oz/355 ml

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Menaplus
Menaplu
Zorgzame kruiden, effectieve voedingsstoffen
Een selectie van natuurlijke kruiden waaronder ginseng,
frankincense en geelwortel, vakkundig gecombineerd met
vitamine B6, dat helpt bij het reguleren van de hormoonwerking,
en magnesiu
magnesium, dat het normaal functioneren van het
zenuwstelse
zenuwstelsel ondersteunt. Dit resulteert in een hoogwaardig
supplement dat bestemd is voor vrouwen die hun specifieke
behoeften willen
w
aanvullen.

Tabletten per verpakking / 240
Hoeveelheid

per 5
tabletten

Vitamine B6
Magnesium
Siberische ginsengwortelextract
Hopstrobilus(bloem)extract
Wierookboomgomharspoeder (Boswellia)
Kudzuwortelextract
Zoethoutwortelextract
Satavariwortelextract
Kurkumawortel en wortelstokpoeder

5 mg
150 mg
400 mg
100 mg
400 mg
500 mg
200 mg
200 mg
400 mg

%
DRI

per 10
tabletten

%
DRI

357%
40%
*
*
*
*
*
*
*

10 mg
300 mg
800 mg
200 mg
800 mg
1000 mg
400 mg
400 mg
800 mg

714%
80%
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

Product
P
roduct 31
3134 / 240 Tabletten

NL.PI.MOD 2
Zie pagina 105 voor meer informatie.

Men’s Formula
F
Ontworpen met de behoeften van mannen in gedachten
Mannen gaan steeds bewuster en verantwoordelijker om met de
zorg voor hun specifieke voedingsbehoeften. Men’s Formula is
een hoogwaardig voedingssupplement met vitamine A, vitamine
B, vitamine D, zink en selenium, die bijdragen aan het normaal
functioneren van het immuunsysteem en daarmee de blaas, de
prostaat en de urinewegen. Vitamine B6 ondersteunt ook
energieniveaus en het vermogen van het lichaam om eiwitten en
glycogeen (dat gebruikt wordt bij spiervorming) te verwerken.
Daarnaast draagt het bij aan de hormoonhuishouding. Zink
ondersteunt de vruchtbaarheid en een normale
testosteronspiegel, en selenium ondersteunt zowel het
functioneren van het immuunsysteem als de zaadproductie.
Deze componenten helpen ervoor te zorgen dat Men’s Formula
een uitstekende optie is voor elke man die zijn specifieke
behoeften wenst aan te vullen.
Product 3145 / 120 Tabletten
44

Tabletten per verpakking / 120
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine B6
Zink
Seleen
Boor
Bèta-sitosterolcomplex (soja)
Lycopeen
Catuabaschorsextract
Ginkgo biloba bladextract
Brandnetelwortelextract
Pompoenzaadextract
Zegepalmbesextract
L-alanine
L-glutaminezuur hydrochloride
Glycine

750 μg RE
5 μg
82 mg α−TE
10 mg
7,5 mg
50 μg
2 mg
50 mg
300 μg
50 mg
10 mg
225 mg
50 mg
170 mg
100 mg
100 mg
100 mg

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 105 voor meer informatie.

% DRI
94%
100%
683%
714%
75%
91%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Micro•Mins Plus
Een geweldige mix van essentiële mineralen!
Een uitstekende optie voor wie een supplement van
basismineralen nodig heeft.
Micro•Mins Plus bevat verschillende mineralen waarvan is
aangetoond dat zij een aantal processen in het hele
lichaam ondersteunen, zoals:
• Magnesium – ondersteunt energieniveaus en het
onderhoud van botten en tanden
• Mangaan – ondersteunt de groei van bindweefsel zoals
kraakbeen en helpt cellen tegen oxidatieve stress te
beschermen
• Kalium – helpt bij het behoud van een normale bloeddruk
en van het zenuwstelsel

Capsules per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 capsules
Calcium
Magnesium
Humusschaliepoeder (Fytomineralen)
Zwavel
Mangaan

145 mg
87 mg
600 mg
154 mg
0,7 mg

% DRI
18%
23%
*
*
35%

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2B
Zie pagina 105 voor meer informatie.

Met zoveel belangrijke mineralen in één capsule is het
duidelijk dat Micro•Mins Plus een klein product is ter
ondersteuning van een grote impact!
Product 3141 / 60 Capsules

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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MSM Plus
Ondersteunt het lichaam bij het behoud van
gewrichten
MSM Plus is een hoogwaardige formule die MSM
(methylsulfonylmethaan) en molybdeen bevat in de vorm
van natriummolybdaat. Molybdeen draagt bij aan een
normaal metabolisme van zwavelaminozuren.

Tabletten per verpakking / 240
Hoeveelheid per 8 tabletten
Molybdeen (als natriummolybdaat)
Methylsulfonylmethaan (MSM)
Citroenbioflavonoïdenpoeder

34 μg
5000 mg
133 mg

% DRI
68%
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2
Zie pagina 105 voor meer informatie.

Product 3103 / 240 Tabletten

Phase‘omine

Tabletten per verpakking / 180

Proteïne-extract uit peulvruchten

Hoeveelheid per 6 tabletten
Kidneybonenextract (Phaseolus vulgaris L.)

Ontworpen om te worden ingenomen bij maaltijden die
pasta of aardappelen bevatten. Geschikt voor veganisten.

NL.PI.MOD 1C

1500 mg

Zie pagina 106 voor meer informatie.

Product 3152 / 180 Zachte Tabletten

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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PH Plus
Alkaline-tab
Alkaline-tabletten
met een krachtige mix van
essentiële mineralen
m
PH Plus is ee
een aanvullende formule die gericht is op
balans. Calc
Calcium helpt het normaal functioneren van
spijsvertering
spijsverteringsenzymen te ondersteunen, terwijl
magnesium helpt de elektrolytische balans in het lichaam
in stand te houden.
h
Fosfor ondersteunt de cel-membraanffuncties
fu
ncties en kalium
k
ten slotte kan bijdragen aan het op peil
ho
h
oud
u en van een normale bloeddruk. Bevat tevens een
houden
vverscheidenheid
ve
erscheiden
aan hoogwaardige groente- en
ffruitextracten
ruitextracten en onze propriëtaire PhytoZyme-basis voor
een optimale samenstelling.

Tabletten per verpakking / 270
Hoeveelheid

Per 3
tabletten

% DRI

Per Dag
(9 tabletten)

% DRI

228 mg
90 mg
241 mg

29%
24%
12%

684 mg
270 mg
723 mg

86%
72%
36%

Calcium
Magnesium
Kalium
DRI – Dagelijkse referentie-inname

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 106 voor meer informatie.

1 PH Plus te
test strips: eenmaal gratis bij de eerste aankoop.
Product 3160
316 / 270 Tabletten

PH PLUS Test Strips
P
Product 4619
P

47

Real NRG biedt een
opwekkende drank met
behulp van natuurlijke
ingrediënten

48

Real NRG
Een voedingsrijk alternatief voor koffie of
frisdrank
Real NRG combineert strenge wetenschap met
grote flexibiliteit. Real NRG, een energiedrankje dat
zo is samengesteld dat het de natuurlijke bronnen
van eiwitten, koolhydraten en synergetische
vitaminen en verbindingen bevat, biedt u een
opwekkende drank met natuurlijke ingrediënten.
Het kan met water of uw favoriete sap tot een
heerlijk drankje worden gemengd.
De formule bevat de vitaminen B12, B6, B2,
niacine en foliumzuur, die helpen vermoeidheid te
verminderen, gecombineerd met vitamine C voor
herstel van de spieren – maar dit zijn slechts enkele
van de zorgvuldig geselecteerde elementen die
samen Real NRG een definitief alternatief voor
kunstmatige stimulerende middelen maken.

Portiegrootte / Een 18 cc schepje (16,6 g)
Porties per verpakking / 60
Hoeveelheid per portie

Vitamine E
Vitamine C
Thiamine
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
Pantotheenzuur
Zink
Chroom
Cafeïne
L-carnitine
Glycine
L-fenylalanine
Taurine
L-tyrosine

% DRI

8,3 mg α-TE
100 mg
2 mg
2 mg
18 mg NE
3 mg
200 μg
30 μg
30 mg
3 mg
40 μg
170 mg
100 mg
100 mg
150 mg
400 mg
400 mg

69%
125%
182%
143%
113%
214%
100%
1200%
500%
30%
100%
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 3
Zie pagina 106 voor meer informatie.

HOOG CAFEÏNEGEHALTE. Niet aanbevolen voor
kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven. (68 mg/100 ml)
Product 3171 / 996 g

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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RYR Plus
Een combinatie van wetenschap en natuur om uw
cholesterol op peil te houden
Gefermenteerde rode rijst bevat monacoline K, die het
cholesterol in het bloed op peil kan helpen houden. Het
bevorderlijke effect treedt in werking bij een dagelijkse
inname van 10 mg monacoline K uit preparaten van
gefermenteerde rode rijst (dit is aanwezig in één capsule
van het Lifeplus-product). Deze geavanceerde
synergetische formule is ideaal voor mensen die het
cholesterol in hun bloed in balans willen houden. Bevat
tevens CoQ10.
Product 3144 / 60 Capsules

50

Capsules per verpakking / 60
Hoeveelheid per capsule
Gefermenteerde rode gist rijst
Monacoline K
Co-enzym Q-10
NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 106 voor meer informatie.

667 mg
10 mg
15 mg

Somazyme
Enzymen en mineralen die in synergie werken
Ons lichaam is dagelijks het toneel van talloze chemische
reacties en het gebruikt enzymen om deze chemische
reacties te ondersteunen.
Somazyme is een rijke bron van aanvullende enzymen
zoals bromelaine, pancreatine en lysozym. De
synergetische formule bevat ook extra mineralen zoals
zink en mangaan, waarvan is aangetoond dat zij de
bescherming van cellen tegen oxidatieve schade
ondersteunen.
Product 3126 / 120 Tabletten

Tabletten per verpakking / 120
Hoeveelheid
Zink
Mangaan
Hesperidine
Citroen-bioflavanoïden
Rutine
L-glutathione
Pancreatine
Papaïne
Bromelaïne
Lysozym HCl
Trypsine
Serrapeptase

per
per 5
tablet Tabletten
1 mg
5 mg
0,2 mg
1 mg
20 mg
100 mg
33 mg
165 mg
10 mg
50 mg
150 μg
750 μg
37,5 mg
187,5 mg
109 mg
545 mg
65 mg
325 mg
50 mg
250 mg
1,5 mg
7,5 mg
5 mg
25 mg

% DRI
50%
50%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 6A
Zie pagina 106 voor meer informatie.
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Support Tabs Plus
Voedingsondersteuning voor de uitdagingen van het
dagelijks leven
Support Tabs Plus is speciaal samengesteld om te helpen
aanvullende voedingsondersteuning te bieden aan mensen
met een drukke levensstijl, die niet altijd de tijd hebben
om een evenwichtig dieet aan te houden. Een zorgvuldige
selectie van vitaminen, mineralen en verbindingen
levert prestatie-ondersteuning, zoals vitamine B6 en
vitamine C, die helpen energieniveaus op peil te houden,
magnesium om vermoeidheid te verminderen, chroom
om de bloedglucosespiegel te ondersteunen, alsmede
pantotheenzuur om de hersenen te ondersteunen bij de
productie van essentiële neurotransmitters. Het helpt u om
te gaan met de uitdagingen en de stress van het dagelijks
leven.
Lifeplus heeft deze bestanddelen met botanische extracten
van Siberische en Amerikaanse ginsengs gecombineerd.
Andere synergetische voedingsstoffen zoals bioflavonoïden
zijn erin opgenomen om Support Tabs Plus zich verder te
doen onderscheiden als een plantaardig alternatief voor
kunstmatige stimulerende middelen.
Product 3125 / 240 Tabletten

Tabletten per verpakking / 240
Hoeveelheid per 4 tabletten
Vitamine C
Vitamine E
Thiamine HCI
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
Pantoteenzuur
Calcium
Magnesium
Zinc
Seleen
Koper
Mangaan
Chroom
Ginkgo biloba bladextract
Gotu kola bovengrondse delenpoeder
Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius L.)
wortelextract
Siberische ginsengwortelextract (Eleutherococcus
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.)
Knotswierpoeder (Ascophyllum nodosum Le Jol.)
Citroenbioflavonoïdenpoeder
L-glutamine
L-fenylalanine
L-tyrosine
Bromelaïne

300 mg
60 mg α−TE
6 mg
6 mg
70 mg NE
6 mg
175 μg
240 μg
64 mg
280 mg
73 mg
5 mg
10 μg
1000 μg
2 mg
200 μg
6 mg
120 mg
30 mg

% DRI
375%
500%
545%
429%
438%
429%
88%
9600%
1067%
35%
19%
50%
18%
100%
100%
500%
*
*
*

30 mg

*

30 mg
175 mg
130 mg
300 mg
100 mg
45 mg

*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2B
Zie pagina 107 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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TVM-Plus
TVM-Plu
Ondersteun
Ondersteuning
van een veelzijdige
voeding in h
handige tabletvorm
Een uitgebre
uitgebreide multi-vitaminen- en multi-mineralenoplossing vo
voor hen die onderweg zijn. TVM-Plus
combineert e
een breed spectrum aan essentiële vitaminen
en mineralen om een hele reeks van lichaamsfuncties te
ondersteune
ondersteunen:
•V
Vitaminen A
A, B6, B12, C & D3, die het immuunsysteem,
de product
productie van rode bloedcellen en het behoud van
e
nergie ondersteunen
on
energie
– en nog veel meer!
• Een reeks van mineralen, zoals magnesium, waarvan is
aangetoon
aangetoond dat het de spierfunctie en de vermindering

van vermoeidheid ondersteunt, selenium, dat helpt de
cellen tegen oxidatieve stress te beschermen, en zink,
dat uw lichaam ondersteunt bij de stofwisseling van
macronutriënten zoals eiwitten en koolhydraten.
De formule van TVM-Plus is bovendien aangevuld met
Lifeplus’ exclusieve PhytoZyme-basis van plantaardige
enzymen en synergetische concentraten van vruchten,
groenten en kruiden.
Product 3104 / 180 Tabletten

Tabletten per verpakking / 180
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Thiaminehydrochloride
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium-L-methylfolaat
Vitamine B12
D-Biotine
Pantoteenzuur
Calcium
Magnesium
Zink

750 μg RE
5 μg
22 mg α-TE
100 mg
1,0 mg
1,2 mg
6,6 mg NE
1,0 mg
167 μg
4 μg
100 μg
4,6 mg
200 mg
133 mg
10 mg

% DRI
94%
100%
183%
125%
91%
86%
41%
71%
84%
160%
200%
77%
25%
35%
100%

Hoeveelheid per 2 tabletten
Jood
Vitamine K
Selenium
Koper
Mangaan
Chroom
Molybdeen
Para-aminobenzoëzuur
Borium
Silicium
Acerola-extract
Alfalfabladpoeder
Bosbessenextract
Zeewier
Peterseliebladpoeder

50 μg
27 μg
42 μg
300 μg
0,6 mg
60 μg
40 μg
2 mg
0,25 mg
2 mg
2 mg
2 mg
3,4 mg
3,4 mg
2 mg

% DRI
33%
36%
76%
30%
30%
150%
80%
*
*
*
*
*
*
*
*

Hoeveelheid per 2 tabletten
Rozenbottelpoeder
Siberische ginsengwortelextract
Waterkersbladpoeder
Alfa-liponzuur
Choline bitartraat
Hesperidine
Inositol
Lecithine (soja)
Citroen-bioflavonoïden
Lycopeenextract
Luteïne-extract
Rutine
Soja-isoflavonenextract

2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
3,4 mg
10 mg
6,6 mg
17 mg
0,4 mg
0,7 mg
3,4 mg
4 mg

% DRI
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname

NL.PI MOD 2A
Zie pagina 107 voor meer informatie.
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Ubiquinol 100

Softgelcapsules per verpakking / 30

Ondersteuning van de energieproductie

Hoeveelheid per capsule
Ubiquinol (geavanceerde vorm van Co-Q-10)

Ubiquinol ondersteunt de energieproductiecyclus van het
lichaam. Het lichaam zet Co-Q-10 om in ubiquinol, maar
zonder een evenwichtig dieet kan het moeilijk zijn het
lichaam datgene aan te bieden waarmee het dit kan
bereiken. Ubiquinol 100 biedt ubiquinol aan in een
praktische, hoogwaardige capsulevorm.

NL.PI.MOD 1

Product 3132 / 30 Softgelcapsules
Product 3228 / 60 Softgelcapsules

% DRI
*

100 mg

% DRI
*

Softgelcapsules per verpakking / 60
Hoeveelheid per capsule
Ubiquinol (geavanceerde vorm van Co-Q-10)
NL.PI.MOD 1
Zie pagina 107 voor meer informatie.
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100 mg

Vitamin-C-Plus
Een van de belangrijkste micronutriënten!
Ondanks het feit dat het een van de meest bekende
vitaminen is, kan men nog steeds gemakkelijk vergeten
hoe belangrijk vitamine C is en hoe we ervoor zorgen dat
het in voldoende mate in onze voeding aanwezig is.

Tabletten per verpakking / 300
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine C (van L-ascorbinezuur,
calcium-L-ascorbaat en acerola)
Citroenbioflavanoïden hele vruchtpoeder
Hesperidine (van hesperidinecomplex)
Rutine
Acerolavruchtextract

1000 mg

% DRI
1250 %

100 mg
30 mg
30 mg
20 mg

*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

Vitamine C Plus biedt een geconcentreerde, hoogwaardige
formule van vitamine C, die:
• bijdraagt aan een normale vorming van collageen:
collageen is een van de belangrijkste grondstoffen van
huidweefsel, botten, kraakbeen en tanden!
• uw lichaam ondersteunt bij het op peil houden van de
energieniveaus
• het normaal functioneren van het immuunsysteem
ondersteunt
• helpt vermoeidheid en afmatting te verminderen.
... en er zijn nog veel meer bewezen voordelen van vitamine
C! Onze formule levert deze essentiële vitamine in een mix
die is ontworpen naar onze hoogste eigen normen.

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 107 voor meer informatie.

Product 3128 / 300 Tabletten

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Vitamins D&K
Een geavanceerde combinatie van twee belangrijke
vitamines!
Vitamins D&K is een innovatieve nieuwe formule waarmee
twee belangrijke vitamines in één tablet worden
gecombineerd. Vitamine D (ook wel bekend als de
zonneschijnvitamine) is belangrijk voor het lichaam, omdat
het ondersteuning biedt voor het normale functioneren en
het soepel houden van de spieren en het immuunsysteem.

Tabletten per verpakking / 60
Hoeveelheid per tablet
Vitamine D
Vitamine K

24 μg
25 μg

% DRI
480%
33%

DRI – Dagelijkse referentie-inname

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 108 voor meer informatie.

Vitamins D&K draagt bovendien bij aan de algemene
gesteldheid van uw botten en bloed. Vitamine D helpt het
calciumgehalte in uw bloed op peil te houden en vitamine K
zorgt voor een normale bloedstolling. Dit is een winnende
combinatie in één tablet!
Product 3120 / 60 Tabletten

Vitamin-E-Complex
Een hoogkwalitatieve, gerichte Vitamine E-oplossing
Een simpel, hoogwaardig supplement dat de natuurlijke
kracht van vitamine E versterkt bij het helpen ondersteunen
van de bescherming van uw cellen tegen oxidatieve
schade. Dit product bevat alle acht isomeren die deel
uitmaken van de vitamine E-familie.

Softgelcapsules per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 capsules
Vitamine E
Totaal gemengde tocoferolen
D-gamma-tocoferol
Totaal gemengde tocotrienolen

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 108 voor meer informatie.

Product 3162 / 60 Softgelcapsules
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67,2 mg α-TE
600 mg
300 mg
20 mg

% DRI
560%
*
*
*

Vita-Saurus®
Speciaal samengesteld met het oog op kinderen
Als kinderen groeien en zich ontwikkelen, is het
belangrijk dat ze een evenwichtige voeding krijgen. Dit is
natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Daarom heeft Lifeplus Vita-Saurus® ontwikkeld, een
multivitamine speciaal samengesteld om te helpen het
dieet van uw kind aan te vullen.
Vita-Saurus® bevat essentiële voedingsstoffen zoals:
• Vitamine D voor de normale groei en ontwikkeling van
botten bij kinderen.
• Jodium ondersteunt de cognitieve groei van kinderen.
Deze kauwtabletten zijn gemakkelijk in te nemen en
smaken bovendien geweldig. Ze zijn nu ook leverbaar in
een natuurlijke sinasappelsmaak.
Product 3146 / 180 Tabletten

Tabletten per verpakking / 180
Hoeveelheid per tablet
Vitamine A
Vitamine C
Vitamine D
Vitamine E
Thiaminemononitraat
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Foliumzuur
Vitamine B12
D-biotine
Pantotheenzuur
Jood
Zink
Seleen
Mangaansulfaat
Chroom
Paraaminobenzoëzuur
Choline bitartraat
Rutine
Inositol
Hesperidine
Citroenbioflavanoïden hele vruchtpoeder

400 μg RE
50 mg
2,8 μg
7,5 mg α-TE
1,6 mg
1,5 mg
6,75 mg NE
1,6 mg
100 μg
5 μg
30 μg
2,5 mg
50 μg
4 mg
10 μg
0,5 mg
10 μg
5 mg
5 mg
5 mg
1 mg
0,5 mg
0,5 mg

% DRI
50%
63%
56%
63%
145%
107%
42%
114%
50%
200%
60%
42%
33%
40%
18%
25%
25%
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 108 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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X-Cell
Een handige vitaminedrank die de bloedsomloop
ondersteunt
Het vatenstelsel in ons lichaam speelt een belangrijke
rol bij hoe we functioneren. X-Cell is een vakkundig
geformuleerde mixdrank met aminozuren en
vitaminen die uw uithoudingsvermogen bevordert –
met vitamine C om de functie van uw bloedvaten te
ondersteunen en ook om vermoeidheid en afmatting
tegen te gaan. Deze drank met natuurlijke zoetstoffen
en lekkere sinaasappelsmaak bevat tevens
geconcentreerde L-arginine.
Product 3169 / 274 g
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Portiegrootte / Een 15 cc schepje (9,1 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid per portie
Vitamine A (bètacaroteen)
Vitamine C (L-ascorbinezuur)
L-arginine L-malaat
L-citrullinemalaat
L-lysine HCI
Maltodextrine oplosbare vezel

750 μg RE
200 mg
2660 mg
700 mg
125 mg
2,6 g

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 108 voor meer informatie.

% DRI
93%
250%
*
*
*
*

X-Cell+
Een handige vitaminedrank
vita
die de bloedsomloop
ondersteunt
Het vatenstelsel in ons lichaam speelt een belangrijke
rol bij hoe we func
functioneren. X-Cell+ is een vakkundig
g
ge
form
fo
rmuleerde mi
geformuleerde
mixdrank met aminozuren en
vvitaminen
vi
tami
ta
m nen
mi
n die
d e uw uithoudingsvermogen bevordert –
di
met vi
met
vvitamine
ita
ta
ami
mine C om de functie van uw bloedvaten te
onde
on
dersteunen en ook om vermoeidheid en afmatting
ondersteunen
tegen te gaan. Deze
De drank met natuurlijke zoetstoffen
en lekkere smaak bevat tevens geconcentreerde.

Portiegrootte / Een 20 cc schepje (11,2 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid per portie
Vitamine C (L-ascorbinezuur)
L-arginine L-malaat
Bietenroodpoeder
L-citrullinemalaat
L-lysine HCI
Maltodextrine

200 mg
2660 mg
2500 mg
700 mg
125 mg
2,2 g

% DRI
250%
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 108 voor meer informatie.

Product 3170 / 33
336 g
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Yummies
Multivitaminen-kauwtabletten
Lifeplus Yummies, gevuld met essentiële vitaminen en
mineralen, zijn een geweldige manier voor kinderen om de
voedingsstoffen aan te vullen die nodig zijn voor groei en
ontwikkeling!
• Vitamine B12 en vitamine C helpen het immuunsysteem
te ondersteunen
• Vitamine D ondersteunt de ontwikkeling van de botten bij
kinderen
• Jodium ondersteunt de normale groei bij kinderen

Gummiberen per verpakking / 200
Hoeveelheid per gummibeer
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K
Vitamine C
Vitamine B6
Foliumzuur
Vitamine B12
Biotine
Pantotheenzuur
Jood
Zink
Seleen

390 μg RE
10 μg
6,8 mg α-TE
10 μg
10 mg
0,52 mg
130 μg
2,55 μg
30 μg
2,6 mg
21 μg
1,35 mg
10 μg

% DRI
48,5%
200%
56,5%
13,3%
12,5%
37%
65%
102%
60%
43,5%
14%
13,5%
18%

DRI – Dagelijkse referentie-inname

Lifeplus Yummies met natuurlijke fruitsmaken zijn heerlijke
multivitaminen-kauwtabletten voor kinderen van 3 jaar en
ouder. Kinderen zijn dol op deze lekkere en leuke
beervormige snoepjes. Er zitten drie heerlijke smaken in
één flesje: aardbei, sinaasappel en citroen.

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 108 voor meer informatie.

Product 3124 / 200 Gummiberen

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Zinc Boost
Boost uw immuunsysteem met onze smakelijke zinktabletten
met manukahoning.
Zinc Boost geeft een krachtige achtvoudige bescherming voor uw
immuunsysteem in de vorm van een zuigtablet. Naast de vele
gezondheidsvoordelen die zink brengt, hebben we zeven
voedzame ingrediënten toegevoegd, waaronder de exotische
Afrikaanse baobabvrucht en manukahoning uit Nieuw-Zeeland, die
een krachtige werking hebben.
Met hun unieke verhouding aan heilzame ingrediënten helpen deze
smakelijke zuigtabletten de algehele weerbaarheid van uw
immuunsysteem te ondersteunen door een bijdrage te leveren
aan…
• De normale werking van het immuunsysteem
• De bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
• Normale eiwitsynthese
• En nog veel meer…!

Hoeveelheid
Zink
Honingpoeder
Zwartebessenpoeder
Baobab-fruitpoeder
Cranberry-fruitpoeder
Kaneelschorspoeder
Quercetine-dihydraat

Per 1 % DRI
Per 4 % DRI
zuigtablet
zuigtabletten
5 mg
50%
20 mg 200%
250 mg
*
1000 mg
*
140 mg
*
560 mg
*
100 mg
*
400 mg
*
60 mg
*
240 mg
*
5 mg
*
20 mg
*
50 mg
*
200 mg
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname
*geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 3
Zie pagina 109 voor meer informatie.

De zuigtablet lost goed op in de mond en zorgt voor een
gelijkmatige afgifte van de werkzame stoffen aan de membranen in
de keel, terwijl u geniet van de heerlijke smaakcombinatie van
honing, kaneel en cranberry.
We hebben allemaal zink in ons voedingspatroon nodig om ons
immuunsysteem gezond te houden en onszelf te beschermen
tegen de ziekten en infecties die we proberen te vermijden. Geef uw
immuunsysteem de voeding die het nodig heeft met Zinc Boost en
versterk uw algehele welzijn!
Product 3227 / 120 Zuigtabletten
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Lifeplus Bodysmart Solutions
LIFEPLUS BODYSMART SOLUTIONS –
Triple Protein Shake – Chocolade & Vanille

LIFEPLUS BODYSMART SOLUTIONS –
Men’s & Women’s Gold

Aminozuren, vitaminen & mineralen in een drievoudig
eiwitpoeder

Volgens een speciale formule samengestelde vitaminesupplementen om synergetisch te werken met de vitaminen en
voedingsstoffen in de Lifeplus Bodysmart Solutions Triple
Protein Shake

Lifeplus Bodysmart Solutions Triple Protein Shake is een geweldige
aanvulling op uw dagelijkse voeding. Elke portie biedt hoogwaardig
eiwit uit drie verschillende bronnen: wei, melk en soja, waardoor u het
volledige spectrum aan aminozuren in kant-en-klare vorm
binnenkrijgt.
Deze smakelijke shake is een ideale ondersteuning voor zowel
afvallen als presteren. De formule levert eiwitten als energiebron –
met vrijwel geen vet en slechts 1 gram koolhydraten. Voor wie streeft
naar optimale prestaties bij sport en andere lichaamsbeweging, is
eiwit een essentieel element ter ondersteuning van spiergroei en
spieronderhoud.
De Lifeplus Bodysmart Solutions Triple Protein Shakes bevatten
bovendien sterk opneembaar magnesium, dat uw lichaam
ondersteunt bij de synthese van eiwitten, alsmede calcium en kalium,
die helpen om botten en tanden, spierfuncties en bloeddruk te
onderhouden.

Door uw stofwisseling van de benodigde voedingsstoffen te voorzien,
helpt u uw lichaam efficiënt te werken. Deze supplementen zijn
precies zo samengesteld dat zij 100% of meer van de dagelijks
benodigde waarden van alle vitaminen en mineralen bevatten – en
zijn verkrijgbaar voor beide geslachten. Aanvulling en onderhoud van
een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
kunnen bijdragen aan het handhaven van een gezond gewicht.
Door het gebruik van de Lifeplus Bodysmart Solutions Multivitamin
Formulas voor mannen en vrouwen in combinatie met uw Lifeplus
Bodysmart Solutions Triple Protein Shakes krijgt u niet alleen de
essentiële stoffen binnen, maar bovendien een voedingsoplossing die
veel verder gaat dan dat.

Een vetarm, eiwitrijk en lekker drankje voor degenen die Bodysmart
willen worden!

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Lifeplus Bodysmart Solutions Enerxan®
Natuurlijke ingrediënten om duurzame prestaties te
ondersteunen
Enerxan combineert natuurlijke ingrediënten die zijn
geconcentreerd uit o.a. groene thee, yerba mate en kaneel,
met chroom, dat helpt om de bloedsuikerspiegel te
onderhouden en tegelijkertijd een effectieve stofwisseling
van eiwitten en koolhydraten ondersteunt – een perfecte
versterking van uw Lifeplus Bodysmart Solutionsprogramma!
Bevat cafeïne: Niet aanbevolen voor kinderen of zwangere
vrouwen. (94 mg/2 tabletten)

Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake
Product 3172 – Chocolade
Product 3173 – Vanille
Product 3174 – Vanille ongezoet
Lifeplus Bodysmart Solutions
Enerxan®
Product 3148

Lifeplus Bodysmart Solutions
Men’s Gold Formula
Product 3159 – Gold Formula
Lifeplus Bodysmart Solutions
Women’s Gold Formula
Product 3156 – Gold Formula
Lifeplus Bodysmart Solutions
Product 6074 – Mixbeker
Product 7890 – Meetlint
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Lifeplus Bodysmart Solutions

Triple Protein Shake – Chocoladesmaak
Product 3172 / 519 g
Portiegrootte / Een 60 cc schepje (28,9 g)
Porties per verpakking / 18
Hoeveelheid per Portie
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Vitamine K
Thiaminemononitraat
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
D-biotine
Pantotheenzuur
Kalium
Calcium
Fosfor
Magnesium
Zink
Koper
Mangaan
Selenium
Molybdeen
DRI – Dagelijkse referentie-inname

NL.PI.MOD 2B
Zie pagina 109 voor meer informatie.
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%DRI

504 μg RE
3,4 μg
8,6 mg α-TE
26 mg
28 μg
0,53 mg
0,6 mg
7 mg NE
0,7 mg
175 μg
2,5 μg
132 μg
3,5 mg
616 mg
626 mg
370 mg
219 mg
5,8 mg
730 μg
0,7 mg
24 μg
26 μg

63 %
68 %
72 %
33 %
37 %
48 %
43 %
44 %
50 %
88 %
100 %
264 %
58 %
31 %
78 %
53 %
58 %
58 %
73 %
35 %
44 %
52 %

Lifeplus Bodysmart Solutions

Triple Protein Shake – Vanillesmaak
Product 3173 / 487 g
Portiegrootte / Een 60 cc schepje (27,1 g)
Porties per verpakking / 18
Hoeveelheid Per Portie

Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Vitamine K
Thiaminemononitraat
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
D-biotine
Pantotheenzuur
Kalium
Calcium
Fosfor
Magnesium
Zink
Koper
Mangaan
Selenium
Molybdeen

% DRI

504 μg RE
3,4 μg
8,6 mg α-TE
26 mg
28 μg
0,53 mg
0,6 mg
7 mg NE
0,7 mg
175 μg
2,5 μg
132 μg
3,5 mg
569 mg
619 mg
363 mg
211 mg
5,7 mg
680 μg
0,7 mg
24 μg
26 μg

63%
68%
72%
33%
37%
48%
43%
44%
50%
88%
100%
264%
58%
28%
77%
52%
56%
57%
68%
35%
44%
52%

DRI – Dagelijkse referentie-inname

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 109 voor meer informatie.
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Lifeplus Bodysmart Solutions

Triple Protein Shake – Vanillesmaak Ongezoet
Product 3174 / 486 g
Portiegrootte / Een 60 cc schepje (27,1 g)
Porties per verpakking / 18
Hoeveelheid per Portion
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Vitamine K
Thiaminemononitraat
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
D-Biotine
Pantotheenzuur
Kalium
Calcium
Fosfor
Magnesium
Zink
Koper
Mangaan
Selenium
Molybdeen
DRI – Dagelijkse referentie-inname

NL.PI.MOD 2B
Zie pagina 109 voor meer informatie.
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% DRI

504 μg RE
3,4 μg
8,6 mg α-TE
26 mg
28 μg
0,53 mg
0,6 mg
7 mg NE
0,7 mg
175 μg
2,5 μg
132 μg
3,5 mg
569 mg
619 mg
363 mg
211 mg
5,7 mg
680 μg
0,7 mg
24 μg
26 μg

63 %
68 %
72 %
33 %
37 %
48 %
43 %
44 %
50 %
88 %
100 %
264 %
58 %
28 %
77 %
52 %
56 %
57 %
68 %
35 %
44 %
52 %

Lifeplus Bodysmart Solutions

Vegan Proteïne Shake –
Chocoladesmaak
Proteïne concentraat met zoetstoffen
De Lifeplus Bodysmart Solutions Vegan
Proteïne Shake is een geweldige aanvulling op
uw dagelijkse voeding. Een portie bevat
hoogwaardig eiwit uit twee verschillende bronnen
– erwten en bruine rijst eiwit – klaar om meteen te
gebruiken, ook voor veganisten.
Deze smakelijke shake is een ideale ondersteuning
voor zowel gewichtsverlies als energie. De formule
levert eiwit als energiebron, met een laag vet- en
koolhydraatgehalte. Als u uw sportprestaties
bijvoorbeeld wilt ondersteunen dan helpt proteïne
bij de groei en het onderhoud van de spieren.

Portiegrootte / Twee 43 cc scoops (41 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid

Pro
portion

%
DRI

Pro
100 g

%
DRI

Energie

634 kJ /
151 kcal
2,5 g
0g
12 g
0g
7g
20 g
0,3 g

8%

1546 kJ /
368 kcal
6g
0g
29 g
0g
17 g
49 g
0,7 g

18%

Vetten
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
waarvan polyolen
Eiwitten
Zout

4%
0%
5%
0%
40%
5%

9%
0%
11%
0%
98%
12%

DRI – Dagelijkse referentie-inname
Dagelijkse referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)

NL.PI.MOD 1C
Zie pagina 109 voor meer informatie.

Met weinig vet, veel proteïne en een lekkere vegan
drank voor iedereeen die Bodysmart wil zijn!
Product 3175 / 1,235 g

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Lifeplus Bodysmart Solutions

Vegan Proteïne Shake –
Vanillesmaak
Proteïne concentraat met zoetstoffen
De Lifeplus Bodysmart Solutions Vegan
Proteïne Shake is een geweldige aanvulling op
uw dagelijkse voeding. Een portie bevat
hoogwaardig eiwit uit twee verschillende bronnen
– erwten en bruine rijst eiwit – klaar om meteen te
gebruiken, ook voor veganisten.
Deze smakelijke shake is een ideale ondersteuning
voor zowel gewichtsverlies als energie. De formule
levert eiwit als energiebron, met een laag vet- en
koolhydraatgehalte. Als u uw sportprestaties
bijvoorbeeld wilt ondersteunen dan helpt proteïne
bij de groei en het onderhoud van de spieren.
Met weinig vet, veel proteïne en een lekkere vegan
drank voor iedereeen die Bodysmart wil zijn!
Product 3176 / 1,232 g
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Portiegrootte / Twee 43 cc scoops (41 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid

Pro
portion

%
DRI

Pro
100 g

%
DRI

Energie

651 kJ /
155 kcal
3g
0g
12 g
0g
7g
20 g
0,25 g

8%

1588 kJ /
378 kcal
7g
0g
29 g
0g
17 g
49 g
0,6 g

19%

Vetten
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
waarvan polyolen
Eiwitten
Zout

4%
0%
5%
0%
40%
4%

DRI – Dagelijkse referentie-inname
Dagelijkse referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)

NL.PI.MOD 1C
Zie pagina 109 voor meer informatie.

10%
0%
11%
0%
98%
10%

Lifeplus Bodysmart Solutions

Men’s Gold Formula
Product 3159 / 60 Tabletten

Tabletten per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine A
Retinylacetaat
Bètacaroteen
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Thiaminehydrochloride
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
D-biotine
Pantotheenzuur
Zink
Jood

800 μg RE
750 μg RE
50 μg RE
10 μg
41 mg α-TE
300 mg
4,2 mg
4,8 mg
54 mg NE
6 mg
600 μg
12 μg
450 μg
20 mg
15 mg
100 μg

% DRI
100%
94%
6%
200%
342%
375%
382%
343%
338%
429%
300%
480%
900%
333%
150%
67%

Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine K
Seleen
Koper
Mangaan
Chroom
Molybdeen
Boor
Groene theebladextract
Lycopeen
Luteïne
Pompoenzaadextract
Alfa-liponzuur
L-carnitine
Octacosanol
Phosphatidylserines

65 μg
120 μg
1000 μg
2 mg
100 μg
180 μg
5 mg
187 mg
2 mg
2 mg
40 mg
50 mg
75 mg
8 mg
15 mg

% DRI
87%
218%
100%
100%
250%
360%
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 110 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Lifeplus Bodysmart Solutions

Women’s Gold Formula
Product 3156 / 60 Tabletten

Tabletten per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 tabletten
Vitamine A
Retinylacetaat
Betacaroteen
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Thiaminehydrochloride
Riboflavine
Niacine
Vitamine B6
Calcium L-methylfolaat
Vitamine B12
D-biotine
Pantoteenzuur
IJzer
Zink

800 μg RE
750 μg RE
50 μg RE
10 μg
33 mg α-TE
300 mg
3 mg
3,5 mg
90 mg NE
9 mg
900 μg
12 μg
600 μg
45 mg
2,5 mg
15 mg

% DRI
100%
94%
6%
200%
275%
375%
273%
250%
563%
643%
450%
480%
1200%
750%
18%
150%

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 110 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Hoeveelheid per 2 tabletten
Jood
Vitamine K
Seleen
Koper
Mangaan
Chroom
Molybdeen
Boor
Groene theebladextract
Luteïne
Alfa-liponzuur
L-carnitine
Octacosanol
Phosphatidylserines
Isoflavonen

100 μg
65 μg
67 μg
2000 μg
3 mg
100 μg
120 μg
5 mg
187 mg
2 mg
50 mg
75 mg
8 mg
15 mg
50 mg

% DRI
67%
87%
122%
200%
150%
250%
240%
*
*
*
*
*
*
*
*

Lifeplus Bodysmart Solutions

Enerxan®
Product 3148 / 60 Tabletten

Tabletten per verpakking / 60
Hoeveelheid per 2 tabletten
Chroom
Groene thee polyfenolen
L-tyrosine
Cacao
Guaranazaadextract
Kaneelschorspoeder
Damiana (Turnera aphrodisiaca) kruidextract
Mate (Ilex paraguariensis) bladextract
Cafeïne

48 μg
200 mg
400 mg
20 mg
200 mg
100 mg
100 mg
100 mg
94 mg

% DRI
120%
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 110 voor meer informatie.

Bevat cafeïne: Niet aanbevolen voor kinderen of zwangere vrouwen. (94 mg/2 tabletten)
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Over SOLIS by Lifeplus
Onze SOLIS-superfoods zijn vernoemd naar
de zon, die de natuur voedt, en belichamen
een betere gezondheid en welzijn. U ervaart
een natuurlijk evenwicht en voelt u op uw
best: een superfoodcombinatie die u een
super gevoel geeft. Met alleen de beste,
ethisch verantwoord ingekochte ingrediënten
en geen kunstmatige zoetstoffen zijn onze
unieke mixen schoon en biologisch en
ondersteunen ze de gemeenschappen
waarin ze worden gewonnen.
Plantkracht in de puurste vorm!
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SOLIS Green Medley
De pure kracht van planten voor vitaliteit en welzijn op een natuurlijk manier
Green Medley zit boordevol supergreens, adaptogenen en verjongende plantextracten,
en is op een natuurlijke manier op smaak gebracht met gevriesdroogd fruit. Het heeft
dus iedereen iets te bieden!
Green Medley combineert een aantal van de voedzaamste natuurlijke ingrediënten. Elk
van de 27 ingrediënten is zorgvuldig met de hand geselecteerd, vanwege de
voedingswaarde en omdat de ingrediënten kunnen worden gecombineerd tot een fris,
licht gezoet poeder. Ons biologische, adaptogene superfood zit van nature boordevol
vitaminen, mineralen, fytonutriënten en antioxidanten – voor een boost op alle vlakken.
Product 3224 / 171 g

US-ORG-006
Niet-EU Landbouw

Portiegrootte: Eén 15 cc schepje (5,7 g)
Porties per verpakking: 30
Hoeveelheid per portie
Chlorella eencellig algenpoeder
Moringa bladpoeder
Spirulina fytoplankton microalgenpoeder
Brandnetel bladpoeder
Framboos fruitpoeder
Maca wortelpoeder
Spinazie bladpoeder
Aloë vera bladpoeder
Boerenkool blad
Waterkers blad
Citroen hele vruchten
Ananas fruit
Cleavers herb bovengrondse delen
Heermoes bovengrondse delen
Paardebloem blad
Gotu kola bovengrondse delen
Rhodiola rosea wortel
Broccolikiemen poeder
Kelp hele plant
Schizandra bes
Gember wortelstok
Mariadistel zaad
Rozenbottels fruit
Citroengras blad
Peterselie blad
NL.PI.MOD 2
Zie pagina 110 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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540 mg
540 mg
540 mg
480 mg
420 mg
300 mg
300 mg
240 mg
240 mg
240 mg
210 mg
180 mg
150 mg
150 mg
120 mg
120 mg
120 mg
114 mg
60 mg
60 mg
30 mg
30 mg
30 mg
18 mg
18 mg

SOLIS Purple Flash®
Geef uw dag een extra boost met hoogwaardige antioxidanten
Het Purple Flash-superfoodpoeder zit vol bessen die afkomstig zijn van locaties met veel
voedingsstoffen en bevat veel natuurlijk voorkomende vitaminen en mineralen. Het is een
krachtige combinatie van natuurlijke energie.
Ons Purple Flash-superfoodpoeder is een combinatie van een unieke en heerlijke mix van een
aantal van ‘s werelds meest voedzame superfruits. Het bevat poeder van appelbes, açaí,
bosbes, maquibes, granaatappel, braam, zwarte bessen, gewone vlierbes, druivensap en het
geweldige Afrikaanse fruit, baobab. De zorgvuldig gebalanceerde mix van deze krachtige
superfoods biedt een dagelijkse portie vitaliteit, energie en welzijn.
Superfruits hebben een hoge concentratie voedingsstoffen en staan bekend om de werking die
zorgt voor een beter uiterlijk en beter welzijn, en bieden ondersteuning van uw gezondheid
tijdens alle levensfasen. Bessen staan vaak boven aan de lijst van superfruits vanwege hun hoge
concentratie antioxidanten, wat blijkt uit de levendige kleuren, en de smaak die vaak zoet is.
Purple Flash® is gemaakt zonder toegevoegde zoetstoffen of kunstmatige smaken en dankt al
zijn smaak aan de gevriesdroogde bessen in de mix. Purple Flash® biedt een eenvoudige, maar
enorme boost die u makkelijk aan uw routine kunt toevoegen. U kunt het gemakkelijk mengen
met water, Lifeplus Daily, smoothies en zelfs yoghurt! Voedzaam voor volwassenen én kinderen.
Geef uw dag een boost met Purple Flash®. Het biedt alle voordelen van een aantal van de
voedzaamste vruchten ter wereld in één theelepel.

Portiegrootte: Eén 15 cc schepje (6,1 g)
Porties per verpakking: 30
Hoeveelheid per portie
Bosbes poeder
Aronia bessenpoeder
Granaatappel geheel fruitpoeder
Zwarte bes bessenpoeder
Vlierbes sappoeder
Maqui bessenpoeder
Açaí bessenpoeder
Baobab fruitpulp poeder
Braam poeder
Druiven sappoeder

1450 mg
870 mg
870 mg
580 mg
580 mg
580 mg
290 mg
290 mg
290 mg
290 mg

NL.PI.MOD 2
Zie pagina 110 voor meer informatie.

Product 3225 / 183 g

US-ORG-006
Niet-EU Landbouw
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SOLIS Raw Cacao & Mushroom
Krachtige en pure energie… zoals in de natuur!
Geniet van deze krachtige, biologische superfoodmix van cacao, maca en
champignons en ervaar de krachtige en pure energie van het beste uit de natuur.
Door hun hoge concentratie voedingsstoffen zijn rauwe cacao, maca en reishipaddenstoelen enkele van de krachtigste superfoods uit de natuur. Deze mix bevat
heerlijke, biologische Ecuadoriaanse rauwe cacao en is geïnfuseerd met adaptogenen,
reishi-paddenstoelen en maca, evenals kaneel en lucuma voor een heerlijke en
veelzijdige superfood.
Als u geniet van de smaak van chocolade zonder alle toegevoegde suikers, kunt u het
gewoon toevoegen aan warm water, warme melk (of een melkalternatief) of aan uw
Lifeplus Daily. Het kan zelfs gedeeld worden met het hele gezin!
Probeer onze Raw Cacao and Mushroom in uw eigen mix en verruk uw smaakpapillen
met de heerlijke smaak van chocolade!
Product 3226 / 210 g

US-ORG-006
Niet-EU Landbouw

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Portiegrootte: Eén 15 cc schepje (7,0 g)
Porties per verpakking: 30
Hoeveelheid per portie
Rauwe cacaopoeder
Maca wortelpoeder
Chaga paddestoelpoeder
Reishi champignonpoeder
Lucuma fruitpoeder
Kaneel schorspoeder
NL.PI.MOD 2
Zie pagina 110 voor meer informatie.

2800 mg
1260 mg
980 mg
980 mg
700 mg
280 mg

SOLIS Chlorella & Lemon Fruit & Nut Bar
Chlorella en citroen
Onze unieke superfoodsreep is een gezond tussendoortje voor onderweg. De reep bevat de lekkerste biologische ingrediënten vol
voedingsstoffen, zoals chlorella en citroen – ideaal als u een boost nodig hebt.
Onze verkwikkend zoete reep met dadels en amandelen is bijzonder vullend en dus perfect voor na een work-out, als snel en voedzaam
ontbijt of gewoon als lekker en gezond tussendoortje.
Product 4104 / 18 repen

Doseerhoeveelheid / 1 reep (40 g)
Porties / 18
DE-OKO-005
EU/Niet-EU Landbouw

Voedingsinformatie
Per 100 g
Per reep
Energie
1715 kJ/409 kcal 686 kJ/164 kcal
Vetten
16 g
6,5 g
waarvan verzadigde vetzuren
1,2 g
0,5 g
Koolhydraten
51 g
20 g
waarvan suikers
45 g
18 g
Vezels
8,1 g
3,2 g
Eiwitten
11 g
4,4 g
Zout
0,02 g
0,01 g
EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A
Zie pagina 111 voor meer informatie.
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SOLIS Goji Berry & Beetroot Fruit & Nut Bar
Gojibes en rode biet
Onze unieke superfoodsreep is een gezond tussendoortje voor onderweg. De reep bevat de lekkerste biologische ingrediënten vol
voedingsstoffen, zoals gojibessen en rode biet – ideaal als u een boost nodig hebt.
Onze reep met dadels en amandelen heeft een heerlijk frisse bessensmaak. De reep is bijzonder vullend en dus perfect voor na een work-out,
als snel en voedzaam ontbijt of gewoon als lekker en gezond tussendoortje.
Product 4105 / 18 repen

Doseerhoeveelheid / 1 reep (40 g)
Porties / 18
DE-OKO-005
EU/Niet-EU Landbouw

Voedingsinformatie
Per 100 g
Energie
1568 kJ/373 kcal
Vetten
10 g
waarvan verzadigde vetzuren
0,8 g
Koolhydraten
58 g
waarvan suikers
52 g
Vezels
10 g
Eiwitten
7,2 g
Zout
0,10 g
EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A
Zie pagina 111 voor meer informatie.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Per reep
627 kJ/149 kcal
4,0 g
0,3 g
23 g
21 g
4,2 g
2,9 g
0,04 g

SOLIS Guarana & Chocolate Orange Fruit & Nut Bar
Guarana, chocolade en sinaasappel
Onze unieke superfoodsreep is een gezond tussendoortje voor onderweg. De reep bevat de lekkerste biologische ingrediënten vol
voedingsstoffen, zoals guarana, chocolade en sinaasappel – ideaal als u een boost nodig hebt.
Onze zoete reep met dadels en amandelen is een echte verwennerij voor chocoladeliefhebbers. De reep is bijzonder vullend en dus perfect
voor na een work-out, als snel en voedzaam ontbijt of gewoon als lekker en gezond tussendoortje.
Product 4106 / 18 repen

Doseerhoeveelheid / 1 reep (40 g)
Porties / 18
DE-OKO-005
EU/Niet-EU Landbouw

Voedingsinformatie
Per 100 g
Per reep
Energie
1653 kJ/394 kcal 661 kJ/158 kcal
Vetten
14 g
5,6 g
waarvan verzadigde vetzuren
4,1 g
1,7 g
Koolhydraten
55 g
22 g
waarvan suikers
45 g
18 g
Vezels
9,3 g
3,7 g
Eiwitten
7,5 g
3,0 g
Zout
0,04 g
0,02 g
EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A
Zie pagina 111 voor meer informatie.
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Sportvoedingssupplementen om
optimale prestaties te leveren
Be - Het ultieme assortiment van wetenschappelijk onderbouwde, geavanceerde
sportvoedingssupplementen voor optimale prestaties.
Ons geavanceerde 3-fasensysteem biedt complexe samenstellingen die eenvoudig
te gebruiken zijn en die u helpen om optimale prestaties te leveren.
Sportvoedingssupplementen: zo eenvoudig kan het zijn...
….voel het verschil
Volledige productinformatie beschikbaar op: Be.lifeplus.com
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GOEDE VOEDING IS ESSENTIEEL VOOR UW PRESTATIES
EN HOEFT NIET INGEWIKKELD TE ZIJN.
WANNEER u uw lichaam voedt en WAT u nuttigt is net zo belangrijk als het sporten zelf. Het
heeft grote invloed op uw prestaties en herstel.
Tijdens en na het sporten werkt uw lichaam op cellulair niveau om weefsel en spieren af te breken
en te repareren. Uw lichaam heeft behoefte aan eiwitten, energie en voedingsstoffen, waardoor
vermoeidheid snel kan toeslaan. Dit is een belemmering voor uw prestaties en hoe ver u kunt gaan.
De dichtheid van voedingsstoffen in Be is ontwikkeld om uw prestaties zo goed mogelijk te voeden,
voor, tijdens en na uw training.

1. VOOR
Bereid uw lichaam voor op uw beste prestaties door regelmatig een basis van hoogwaardige
voedingsstoffen op te nemen in uw dieet. Dit zorgt ervoor dat de voorraad brandstof in uw lichaam
op peil is en uw spieren in topconditie zijn.

2. TIJDENS
Voorzie uw spieren tijdens het regelmatig sporten van hun belangrijkste bouwstenen: aminozuren,
evenals vitaminen (zoals B6 en B12), mineralen en herstellende koolhydraten om de spieropbouw te
ondersteunen.
Uw lichaam moet ook koel blijven, anders is het snel opgebrand. Ondersteun uw hydratatie met de
essentiële mineralen die nodig zijn om de elektrolytenbalans te behouden.

3. NA
De snelheid waarmee u herstelt tussen trainingen is bepalend voor uw prestaties. Direct na
het sporten snakt uw lichaam naar essentiële aminozuren, koolhydraten, vocht en herstellende
voedingsstoffen. Neem na elke training de tijd om uw lichaam te voeden, te hydrateren en te
repareren voor een optimaal herstel en de beste prestaties.

We zijn trots op onze
registratie bij Informed Sport,
een kwaliteitskeurmerk voor
sportvoedingssupplementen.
Hiermee weet u zeker dat elk
Be-product dat u koopt een
puur product is.
Maar liefst een op de
tien supplementen is
potentieel verontreinigd
met ingrediënten en
samenstellingen die in de
sportwereld verboden zijn.
Het is dus belangrijk om te
weten wat er precies zit in de
producten die u neemt. Daar
komt Informed Sport om de
hoek kijken.
Alle batches voedingssupplementen en/of
ingrediënten met het
Informed Sport-logo zijn
uitvoerig door Informed
Sport gecontroleerd op
middelen die de World AntiDoping Agency (WADA)
heeft verboden in de
sportwereld.
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Be FOCUSED – Bessen

Hoeveelheid
Vitamine C
Vitamine B6
Aminozuren
CarnoSyn® beta-alanine
L-fenylalanine
L-tyrosine
Creatine monohydraat
Citicoline
Cafeïne

Focused - Pre-workoutmix
Klaar voor de start... Af!
Samenstelling:
• Creatine (3 g): verhoogt fysieke prestaties bij
trainingen met hoge intensiteit
• Cafeïne: verbetert concentratie en focus
• Vitamine B6: vermindert vermoeidheid

30 mg
9 mg
2800 mg
1600 mg
400 mg
800 mg
3000 mg
225 mg
125 mg

% DRI
38%
643%
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie- inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 111 voor meer informatie.

Product 3178 / 384 g

Portiegrootte / Een 15 cc schepje (12,8 g)
Porties per verpakking / 30

Product 3107 / 230,4 g

Portiegrootte / 1 zakje (12,8 g)
Porties per verpakking / 18
Volledige productinformatie beschikbaar op: Be.lifeplus.com
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Be FOCUSED – Citrussmaak

Hoeveelheid
Vitamine C
Vitamine B6
Aminozuren
CarnoSyn® beta-alanine
L-fenylalanine
L-tyrosine
Creatine monohydraat
Citicoline
Cafeïne

Focused - Vor dem Training
Klaar voor de start... Af!
Samenstelling:
• Creatine (3 g): verhoogt fysieke prestaties bij
trainingen met hoge intensiteit
• Cafeïne: verbetert concentratie en focus
• Vitamine B6: vermindert vermoeidheid

30 mg
9 mg
2800 mg
1600 mg
400 mg
800 mg
3000 mg
225 mg
125 mg

% DRI
38%
643%
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie- inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1A
Zie pagina 111 voor meer informatie.

Product 3179 / 384 g

Portiegrootte / Een 15 cc schepje (12,8 g)
Porties per verpakking / 30

Product 3106 / 230,4 g
P

P
Portiegrootte
/ 1 zakje (12,8 g)
Porties per verpakking / 18
P
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Be SUSTAINED – Bessen
Sustained - Electrolyte Hydrator
Blijf langer in beweging. Bevat alle essentiële elektrolyten om
u gehydrateerd en meer te houden.
Verrijkt met:
• Elektrolyten: natrium, kalium en magnesium
• BCAA-verhouding 2:1:1: draagt bij aan meer spiermassa
• Vitamine B12: helpt vermoeidheid te verminderen
• CarnoSyn® Beta-alanine

Hoeveelheid
Vitamine C
Vitamine B6
Vitamine B12
Aminozuren
CarnoSyn® Beta-alanine
L-glutamine
L-isoleucine
L-leucine
L-valine
Creatine monohydraat

90 mg
12 mg
36 μg
7600 mg
1600 mg
1000 mg
1250 mg
2500 mg
1250 mg
500 mg

% DRI
113%
857%
1440%
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie- inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2A
Zie pagina 111 voor meer informatie.

Product 3180 / 663 g

Portiegrootte / Twee 15 cc schepjes (22,1 g)
Porties per verpakking / 30

Product 3121 / 398 g

Portiegrootte / 1 zakje (22,1 g)
Porties per verpakking / 18
Volledige productinformatie beschikbaar op: Be.lifeplus.com
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Be SUSTAINED – Citrussmaak
Sustained - Electrolyte Hydrator
Blijf langer in beweging. Bevat alle essentiële elektrolyten om
u gehydrateerd en meer te houden.
Verrijkt met:
• Elektrolyten: natrium, kalium en magnesium
• BCAA-verhouding 2:1:1: draagt bij aan meer spiermassa
• Vitamine B12: helpt vermoeidheid te verminderen
• CarnoSyn® Beta-alanine

Hoeveelheid
Vitamine C
Vitamine B6
Vitamine B12
Aminozuren
CarnoSyn® Beta-alanine
L-glutamine
L-isoleucine
L-leucine
L-valine
Creatine monohydraat

90 mg
12 mg
36 μg
7600 mg
1600 mg
1000 mg
1250 mg
2500 mg
1250 mg
500 mg

% DRI
113%
857%
1440%
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie- inname vastgesteld

NL.PI.MOD 2B
Zie pagina 111 voor meer informatie.

Product 3181 / 663 g

Portiegrootte / Twee 15 cc schepjes (22,1 g)
Porties per verpakking / 30

Product 3118 / 398 g

Portiegrootte / 1 zakje (22,1 g)
Porties per verpakking / 18
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Be RECHARGED – Bessen
Recharged - Amino Complex
Aanvullen en herstellen, zodat gewoon verder kunt, maar
dan sneller en krachtiger.
Bevat:
• BCAA-verhouding 2:1:1: draagt bij aan meer spiermassa
• Essentiële aminozuren draagt bij aan meer spiermassa
• Taurine

Hoeveelheid
Aminozuren
L-arginine HCL
L-glutamine
L-histidine
L-isoleucine
L-leucine
L-lysine
L-methionine
L-fenylalanine
Taurine
L-threonine
L-tryptophan
L-valine
L-citrulline malate

7500 mg
275 mg
765 mg
75 mg
1250 mg
2500 mg
300 mg
75 mg
150 mg
750 mg
60 mg
50 mg
1250 mg
1000 mg

% DRI
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie- inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1C
Zie pagina 112 voor meer informatie.

Product 3182 / 624 g

Portiegrootte / Twee 15 cc schepjes (20,8 g)
Porties per verpakking / 30

Product 3122 / 374 g

Portiegrootte / 1 zakje (20,8 g)
Porties per verpakking / 18
Volledige productinformatie beschikbaar op: Be.lifeplus.com
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Be RECHARGED – Citrussmaak

Hoeveelheid
Aminozuren
L-arginine HCL
L-glutamine
L-histidine
L-isoleucine
L-leucine
L-lysine
L-methionine
L-fenylalanine
Taurine
L-threonine
L-tryptophan
L-valine
L-citrulline malate

Recharged - Amino Complex
Aanvullen en herstellen, zodat gewoon verder kunt, maar
dan sneller en krachtiger.
Bevat:
• BCAA-verhouding 2:1:1: draagt bij aan meer spiermassa
• Essentiële aminozuren draagt bij aan meer spiermassa
• Taurine

7500 mg
275 mg
765 mg
75 mg
1250 mg
2500 mg
300 mg
75 mg
150 mg
750 mg
60 mg
50 mg
1250 mg
1000 mg

% DRI
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie- inname vastgesteld

NL.PI.MOD 1B
Zie pagina 112 voor meer informatie.

Product 3183 / 624 g

Portiegrootte / Twee 15 cc schepjes (20,8 g)
Porties per verpakking / 30

Product 3117 / 374 g
Pr

Portiegrootte / 1 zakje (20,8 g)
Po
Porties
Po
per verpakking / 18
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Be REFUELED – Chocoladesmaak
Geef uw lichaam nieuwe energie
Geef uw work-out en herstel een boost. Be Refueled bevat
wei-isolaat dat afkomstig is van een kleine kudde
grasgevoerde koeien. Dankzij het proces met koude filtratie
gaat niets van de proteïne verloren en profiteert u van een
puurder product.
Be Refueled is een volwaardig proteïneproduct met
essentiële aminozuren, waaronder BCAA’s. Elke portie
bevat 20 gram hoogwaardige proteïne die bijdraagt aan de
opbouw en het onderhoud van uw spiermassa.
Puur, zuiver en lekker. Geef uw work-out een boost met Be
Refueled, zodat u optimaal presteert en gemakkelijker uw
sportieve doelen bereikt.
Product 4083 / 750 g
Portiegrootte / 1 afgestreken lepel van 60 cc (25 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid
Energie
Vetten
waarvan verzadigd
Koolhydraten
waarvan suikers
Vezels
Eiwitten
Zout
Vitamine C
DRI – Dagelijkse referentie-inname

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
Zie pagina 112 voor meer informatie.
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Per 100 g
1564 kJ/
369 kcal
2,5 g
0,45 g
5,1 g
0,34 g
2,6 g
80 g
0,22 g
61 mg

% DRI
18 %
4%
2,3 %
2%
0,4 %
160 %
3,7 %
76 %

Per 25 g
391 kJ/
92 kcal
0,61 g
0,11 g
1,26 g
0,09 g
0,64 g
20 g
0,05 g
15 mg

% DRI
5%
1%
0,6 %
0,5 %
0,1 %
40 %
0,8 %
19 %

Be REFUELED – Neutrale
Geef uw lichaam nieuwe energie
Geef uw work-out en herstel een boost. Be Refueled bevat
wei-isolaat dat afkomstig is van een kleine kudde
grasgevoerde koeien. Dankzij het proces met koude filtratie
gaat niets van de proteïne verloren en profiteert u van een
puurder product.
Be Refueled is een volwaardig proteïneproduct met
essentiële aminozuren, waaronder BCAA’s. Elke portie
bevat 20 gram hoogwaardige proteïne die bijdraagt aan de
opbouw en het onderhoud van uw spiermassa.
Puur, zuiver en lekker. Geef uw work-out een boost met Be
Refueled, zodat u optimaal presteert en gemakkelijker uw
sportieve doelen bereikt.
Product 4086 / 750 g
Portiegro
Portiegrootte
/ 1 afgestreken lepel van 60 cc (25 g)
per verpakking / 30
Porties p
Hoeveelh
Hoeveelheid
Energie
Vetten
waarvan verzadigd
Koolhydraten
Koolhydra
waarvan suikers
Vezels
Eiwitten
Zout
Vitamine C

Per 100 g
1597 kJ/
380 kcal
1,9 g
0g
3g
0,2 g
0g
87 g
0,23 g
61 mg

% DRI
19 %
2,7 %
0%
0,8 %
0,2 %
174 %
3,8 %
76 %

Per 25 g
399 kJ/
95 kcal
0,47 g
0g
0,7 g
0,05 g
0g
21 g
0,06 g
15 mg

% DRI
5%
0,7 %
0%
0,3 %
0,1 %
41 %
1%
19 %

DRI – Dagelijkse referentie-inname

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
Zie pagina 112 voor meer informatie.

Volledige productinformatie beschikbaar op: Be.lifeplus.com
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Be REFUELED – Rodebessensmaak
Geef uw lichaam nieuwe energie
Geef uw work-out en herstel een boost. Be Refueled bevat
wei-isolaat dat afkomstig is van een kleine kudde
grasgevoerde koeien. Dankzij het proces met koude filtratie
gaat niets van de proteïne verloren en profiteert u van een
puurder product.
Be Refueled is een volwaardig proteïneproduct met
essentiële aminozuren, waaronder BCAA’s. Elke portie
bevat 20 gram hoogwaardige proteïne die bijdraagt aan de
opbouw en het onderhoud van uw spiermassa.
Puur, zuiver en lekker. Geef uw work-out een boost met Be
Refueled, zodat u optimaal presteert en gemakkelijker uw
sportieve doelen bereikt.
Product 4085 / 750 g
Portiegrootte / 1 afgestreken lepel van 60 cc (25 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid
Energie
Vetten
waarvan verzadigd
Koolhydraten
waarvan suikers
Vezels
Eiwitten
Zout
Vitamine C
DRI – Dagelijkse referentie-inname

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
Zie pagina 112 voor meer informatie.
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Per 100 g
1573 kJ/
371 kcal
1,8 g
0g
6,6 g
1g
0,97 g
81 g
0,22 g
61 mg

% DRI
18 %
4%
0%
2%
0,4 %
160 %
3,7 %
76 %

Per 25 g
393 kJ/
93 kcal
0,45 g
0g
1,65 g
0,26 g
0,24 g
20 g
0,06 g
15 mg

% DRI
5%
1%
0%
0,5 %
0,1 %
40 %
0,8 %
19 %

Be REFUELED – Vanilleschmack
Geef uw lichaam nieuwe energie
Geef uw work-out en herstel een boost. Be Refueled bevat
wei-isolaat dat afkomstig is van een kleine kudde
grasgevoerde koeien. Dankzij het proces met koude filtratie
gaat niets van de proteïne verloren en profiteert u van een
puurder product.
Be Refueled is een volwaardig proteïneproduct met
essentiële aminozuren, waaronder BCAA’s. Elke portie
bevat 20 gram hoogwaardige proteïne die bijdraagt aan de
opbouw en het onderhoud van uw spiermassa.
Puur, zuiver en lekker. Geef uw work-out een boost met Be
Refueled, zodat u optimaal presteert en gemakkelijker uw
sportieve doelen bereikt.
Product 4084 / 750 g
Portiegrootte / 1 afgestreken lepel van 60 cc (25 g)
Porties per verpakking / 30
Hoeveelheid
Energie
Vetten
waarvan verzadigd
Koolhydraten
waarvan suikers
Vezels
Eiwitten
Zout
Vitamine C

Per 100 g
1596 kJ/
376 kcal
1,8 g
0g
8,4 g
0,39 g
0g
80 g
0,63 g
61 mg

% DRI
19 %
2,6 %
0%
3,2 %
0,4 %
160 %
11 %
76 %

Per 25 g
399 kJ/
94 kcal
0,44 g
0g
2,1 g
0,1 g
0g
20 g
0,16 g
15 mg

% DRI
5%
0,6 %
0%
0,8 %
0,1 %
40 %
2,6 %
19 %

DRI – Dagelijkse referentie-inname

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
Zie pagina 112 voor meer informatie.

Volledige productinformatie beschikbaar op: Be.lifeplus.com
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Gezond
lichaam
Vergeet niet om even tijd te nemen
voor uzelf! Trakteer uzelf op onze
Healthy Body-reeks en ontspan.
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Lichaamsverzorging
Onze lichaamsverzorgingsreeks omvat producten van
kwaliteitsextracten, waarmee u uzelf lekker kunt verwennen!

Natural Gold Hand & Body Bar

Lifeplus Wonder Gel

MSM Plus Vital Care Lotion

Onze Natural Gold Hand & Body Bar is samengesteld
uit natuurlijke ingrediënten en heeft een 100%
veganistische basis. Onze zeeptablet heeft een
heerlijke citrusgeur en bevat hydraterende sheaboter
en RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie. Hiermee
kunt u uw huid reinigen, voeden en hydrateren, zodat
deze de hele dag zacht en gezond aanvoelt.

Een met milde warmte verzachtende,
vochtinbrengende gel om uw
vermoeide spieren te helpen
ontspannen. Probeer vandaag nog
een tube uit van deze geweldige
vet- en olievrije gel die geen vlekken
achterlaat!

MSM Plus Vital Care Lotion met aloë
vera biedt u de voordelen van een
huidverzachtende lotion met een
aangenaam frisse geur.

Alleen al door de toevoeging van sheaboter ontstaat
een rijke melange van vetzuren en antioxidanten, zoals
vitamine A en E, die wonderen doen voor uw huid.
Product 6654 – 4 oz (113 g)
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Product 6134 – 114 ml

Product 1021 – 242 ml

Theeboomolie tandpasta
Deze tandpasta bevat milde, nietschurende ingrediënten waardoor
plaque en bacillen worden verwijderd.
Verfrist uw mond met een alcoholvrije
mintsmaak.
Product 6233 – e96g (3.4 oz)

Inter-point –
Interdental Cleaners
Hulpmiddel voor mondhygiëne van
Inter-point voor superieure verwijdering
van voedselrestanten en plaque.
Product 0168 – 120 Inter-points
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Ontdek meer…
Het is altijd ons doel geweest mensen te helpen
zichzelf te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat
wanneer mensen ondersteuning, begeleiding
en advies krijgen, ze geweldige dingen kunnen
bereiken.
Een aspect hiervan zijn natuurlijk onze Lifeplusproducten, waardoor duizenden mensen over
de hele wereld al met ons verbonden zijn. Maar
onze ﬁlosoﬁe van kennis en inzicht delen staat
ook centraal om een zakelijke mogelijkheid te
creëren die voor iedereen open staat.
In de loop der jaren hebben wij een sterke
gemeenschap opgebouwd van gelijkgestemde
mensen, die begonnen hun kennis met anderen
te delen en zo een beetje meer over hun eigen
potentieel ontdekten...
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Laten we eens praten…
Een goed gesprek kan veel voldoening
geven. Praten en ervaringen uitwisselen,
het maken van echt contact en meer
leren over jezelf en anderen is een van de
grote vreugdes van het leven.
Met deze simpele gedachte in het achterhoofd kunt u onze
mogelijkheden gaan verkennen voor een bedrijf aan huis.
Naarmate u meer kennis opdoet over onze producten en
de potentiële voordelen van voedingssupplementen, kunt u
bijvoorbeeld uw enthousiasme delen in een gesprek met
vrienden.
Mochten zij dan besluiten om zelf Lifeplus-producten uit te
proberen, en ze vermelden u bij het plaatsen van hun
bestelling bij ons, dan krijgt u een “bonus” volgens het
Lifeplus-compensatieplan; een heldere en royale
uitbetalingsstructuur die u beloont voor de genomen tijd
om onze producten bij anderen aan te bevelen.

Uw mogelijkheden. Op uw manier.
Als u besluit om uw eigen Lifeplus-bedrijf
te starten, kunt u dit doen op een manier
die bij u past. Er is geen druk, u bent
volledig vrij en onafhankelijk om in uw
eigen tempo, in uw eigen huis uw
mogelijkheden te verkennen en te
ontwikkelen. U wilt bijvoorbeeld graag
maar een paar uur per week besteden
om uw enthousiasme met uw netwerk
van vrienden of familie delen.
Of u kunt besluiten een stapje verder te gaan. Als u ervoor
kiest om meer contacten te leggen, kunt u beginnen met
het opbouwen van uw eigen netwerk van partners en
klanten en zo beloond worden in verhouding met de tijd en
moeite die u bereid bent te investeren.
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Belangrijk om te weten
Werken met Lifeplus is eenvoudig en
transparant, zonder risico. Er zijn geen
kosten aan verbonden, en omdat wij
onze producten rechtstreeks aan iedere
klant leveren, betekent dit ook dat u nooit
verplicht bent om grote volumes in te
kopen of voorraden aan te leggen. Op
deze manier willen wij u laten voelen dat
een ieder zijn eigen mogelijkheden met
ons rustig kan bekijken, vrijblijvend en
zonder verplichting.
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Als u geïnteresseerd bent en meer te
weten wilt komen hoe wij u kunnen
ondersteunen bij het onderzoeken van
uw eigen mogelijkheden, dan horen we
graag van u.
Neem contact op via
E info.eu@lifeplus.com
T 08000 203639
F www.facebook.com/LifePlus

Daily BioBasics®

Daily BioBasics® Veggie Caps

Daily BioBasics® Light

INGREDIËNTEN: blond psylliumzaadpoeder, poeder van blond psylliumzaad met vlies,
maltodextrine oplosbare vezel, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, vitamine C
(L-ascorbinezuur), lijnzaadpoeder (zonder olie), endospermpoeder van guarpitmeel,
alfalfabladpoeder, wortelpoeder, calciumcitraat, vulstof (natriumalginaat),
antiklontermiddel (magnesiumsilicaat), zwarte walnootbladpoeder, zinkgluconaat,
magnesiumcarbonaat, vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja),
calciumlactaat, magnesiumcitraat, broccolipoeder, bloemkoolpoeder,
venkelzaadpoeder, emulgator (sojalecithine), citroen-bioflavonoïdenpoeder, rode
bietenpoeder, niacine (nicotinamide), groene erwtenzaadpoeder, groene
theebladpoeder, peterseliebladpoeder, probiotische mix (iedere portie bevat een
gestabiliseerde probiotische mix met driehonderdvijftig miljoen (350.000.000)
micro-organismen inclusief Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum en
Lactobacillus salivarius), groene peperpoeder, inositol, pantotheenzuur
(calcium-D-pantothenaat), koolbladpoeder, rozemarijnbladpoeder, waterkersbladpoeder,
blauwe besbladpoeder, spruitjespoeder, kamillebloempoeder, geelwortelextract,
boerenkoolbladpoeder, citroengrasbladpoeder, mangaangluconaat,
Astragaluswortelextract, koper(II)gluconaat, soja-isoflavonenextract, acerola-extract,
chlorellapoeder van eencellige algen (Chlorella Pyrenoidosa Chick), poeder van
dulseblad (Palmaria palmata (L.) Kuntze), ginkgobladextract (Ginkgo biloba L.),
zeewierpoeder (Ascophyllum nodosum Le Jol.), para-aminobenzoëzuur, quercetine
dihydraat, rozenbottelpoeder (hondsroos; Rosa canina L.), rutine, Siberische
ginsengwortelextract (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.),
spinaziebladpoeder, spirulina fytoplankton microalgenpoeder (Spirulina maxima Geitler),
hesperidine (hesperidinecomplex, van citrus), PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde
poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten
(wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie,
tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon,
peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool,
citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), vitamine A
(retinylacetaat), alfa-liponzuur, choline bitartraat, vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat),
riboflavine (vitamine B2), thiaminemononitraat (vitamine B1), natriumboraat decahydraat,
antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-glutathion, luteïne-extract, chroom (III) picolinaat,
vitamine A (bètacaroteen), lycopeenextract, vitamine D3 (cholecalciferol),
calcium-L-methylfolaat, natriummolybdaat, D-biotine, natriumseleniet, kaliumjodide,
vitamine K1 (fytomenadion), vitamine B12 (cyanocobalamine).
INNAME: Meng de inhoud van twee 20 cc schepjes (26,2 g) een keer per
dag met 240-360 ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden en
direct opdrinken. Drink vervolgens in het uur erna 240-360 ml vocht om het
beste resultaat te behalen.
LET OP: dit product moet ingenomen worden met ten minste een vol glas
vocht.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een
gevarieerde voeding gebruikt worden. Buiten het bereik van jonge
kinderen bewaren. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor
kinderen tot en met 3 jaar.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: maltodextrine, calciumcarbonaat, poeder van blond psylliumzaad met
vlies, capsule-omhulsel (vulstof (hydroxypropylmethylcellulose)), magnesiumoxide, blond
psylliumzaadpoeder, vitamine C (L-ascorbinezuur), lijnzaadpoeder (zonder olie),
endospermpoeder van guarpitmeel, alfalfabladpoeder, wortelpoeder, calciumcitraat, vulstof
(natriumalginaat), zwarte walnootbladpoeder, antiklontermiddel (magnesiumsilicaat),
zinkgluconaat, magnesiumcarbonaat, calciumlactaat, magnesiumcitraat, vitamine E
(D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja)), broccolipoeder, antiklontermiddel
(magnesiumzouten van vetzuren), bloemkoolpoeder, venkelzaadpoeder, emulgator
(sojalecithine), citroen-bioflavonoïdenpoeder, rode bietenpoeder, niacine (nicotinamide),
groene erwtenzaadpoeder, groene theebladpoeder, peterseliebladpoeder, probiotische mix
(iedere portie van 16 capsules bevat een gestabiliseerde probiotische mix met
driehonderdvijftig miljoen (350.000.000) micro-organismen inclusief Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium bifidum en Lactobacillus salivarius), groene peperpoeder,
inositol, waterkersbladpoeder, koolbladpoeder, rozemarijnbladpoeder, pantotheenzuur
(calcium-D-pantothenaat), geelwortelextract, blauwe besbladpoeder,
citroengrasbladpoeder, boerenkoolbladpoeder, spruitjespoeder, kamillebloempoeder,
mangaangluconaat, Astragaluswortelextract, koper(II)gluconaat, soja-isoflavonenextract,
rutine, quercetine dihydraat, para-aminobenzoëzuur, acerola-extract, chlorellapoeder van
eencellige algen (Chlorella Pyrenoidosa), poeder van dulseblad, ginkgo bilobabladextract,
Siberische ginsengwortelextract (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.),
zeewierpoeder (Ascophyllum Nodosum Le Jol.), rozenbottelpoeder (hondsroos; Rosa
canina L.), spinaziebladpoeder, spirulina fytoplankton microalgenpoeder (Spirulina maxima),
hesperidine (hesperidinecomplex, van citrus), PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde
poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten
(wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie,
tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon,
peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen,
eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), vitamine A
(retinylacetaat), alfa-liponzuur, choline bitartraat, vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat), riboflavine
(vitamine B2), thiaminehydrochloride (vitamine B1), natriumboraat decahydraat,
antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-glutathion, luteïne-extract, chroom(III)picolinaat,
vitamine A (bètacaroteen), lycopeenextract, vitamine D3 (cholecalciferol), Calcium
L-methylfolaat, natriummolybdaat, D-biotine, natriumseleniet, kaliumjodide, vitamine K1
(fytomenadion), vitamine B12 (cyanocobalamine).
INNAME: Per dag 16 Daily BioBasics Veggie Caps-capsules innemen met
240-360 ml van uw favoriete drank.
LET OP: dit product moet ingenomen worden met ten minste een vol glas
(240-360 ml) vocht. Drink vervolgens in het uur erna 240-360 ml vocht om het
beste resultaat te behalen.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.
Bevat een gestabiliseerde probiotische mix mengsel met driehonderdvijftig
miljoen (350.000.000) micro-organismen inclusief Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium bifidum en Lactobacillus salivarius) per portie van 16 capsules.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: maltodextrine oplosbare vezel, citrus-pectinecellulosecomplexpoeder, vitamine C (L-ascorbinezuur), lijnzaadpoeder (zonder olie),
endospermpoeder van guarpitmeel, natuurlijk sinaasappelaroma, kaliumbitartraat,
magnesiumoxide, calciumcitraat, calciumlactaat, probiotische mix (iedere portie bevat
een gestabiliseerde probiotische mix met een miljard (1.000.000.000) micro-organismen
inclusief Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum en Lactobacillus salivarius),
vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja)), magnesiumcarbonaat,
venkelzaadpoeder, alfalfabladpoeder, wortelpoeder, niacine (nicotinamide),
magnesiumcitraat, pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), blauwe besbladpoeder,
mangaangluconaat, broccolipoeder, zinksulfaat, Astragaluswortelextract, koper(II)
gluconaat, citroen-bioflavonoïdenpoeder, emulgator (sojalecithine), bloemkoolpoeder,
soja-isoflavonenextract, rode bietenpoeder, acerola-extract, poeder van dulseblad,
Ginkgo biloba-bladextract, zeewierpoeder (Ascophyllum nodosum Le Jol.),
para-aminobenzoëzuur, quercetine dihydraat, rozenbottelpoeder (hondsroos; Rosa
canina L.), rutine, Siberische ginsengwortelextract (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et
Maxim.) Maxim.), groene erwtenzaadpoeder, hesperidinecomplex (van citrus), groene
theebladpoeder, peterseliebladpoeder, inositol, groene peperpoeder,
rozemarijnbladpoeder, koolbladpoeder, waterkersbladpoeder, alfa-liponzuur,
kamillebloempoeder, choline bitartraat, kurkumawortelextract (bron van curcuminoïden),
spruitjespoeder, boerenkoolbladpoeder, citroengraspoeder, vitamine B6
(pyridoxal-5’-fosfaat), riboflavine (vitamine B2), thiaminemononitraat (vitamine B1),
spinaziebladpoeder, chlorellapoeder van eencellige algen (Chlorella Pyrenoidosa Chick),
spirulina fytoplankton microalgenpoeder (Spirulina maxima Geitler), L-glutathion,
luteïne-extract, chroom (III) picolinaat, lycopeenextract, vitamine A (bètacaroteen),
antiklontermiddel (siliciumdioxide), vitamine A-acetaat, calcium-L-methylfolaat,
PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa,
peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan,
cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel,
papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper,
cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake)
paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), natriummolybdaat, D-biotine,
natriumseleniet, kaliumjodide, vitamine K1 (fytomenadion), vitamine B12
(cyanocobalamine), vitamine D3 (cholecalciferol).
INNAME: Meng de inhoud van een 20 cc schepje (12,6 g) een keer per dag
met 240 ml water of met uw favoriete drank. Goed Schudden.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een
gevarieerde voeding gebruikt worden. Buiten het bereik van jonge
kinderen bewaren.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3
jaar.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 2B

NL.PI.MOD 2A

NL.PI.MOD 2B
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Daily Plus – Zonder Jodium

Proanthenols®

Proanthenols® 100 SV

INGREDIËNTEN: psylliumzaadpoeder, poeder van psylliumzaad met vlies, resistent
dextrine, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, vitamine C (L-ascorbinezuur),
lijnzaadpoeder (zonder olie), endospermpoeder van guarpitmeel, alfalfabladpoeder,
wortelpoeder, calciumzouten van citroenzuur, walnootbladpoeder, antiklontermiddel
(magnesiumsilicaat), zinkgluconaat, magnesiumcarbonaat, calciumlactaat,
magnesiumzouten van citroenzuur, probiotische Lactobacillen (Lactobacillus acidophilus
(600.000.000), Bifidobacterium bifidum (250.000.000) en Lactobacillus salivarius
(150.000.000)), broccolipoeder, vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja),
bloemkoolpoeder, venkelzaadpoeder, emulgator (sojalecithine), citroen-bioflavonoïden,
rode bietenpoeder, groene erwtenpoeder, groene theebladpoeder, peterseliepoeder,
groene paprikapoeder, inositol, pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), witte
koolpoeder, rozemarijnbladpoeder, waterkersbladpoeder, niacine (nicotinezuur), niacine
(nicotinamide), blauwe besbladpoeder, spruitjespoeder, kamillebloempoeder,
geelwortelextract, boerenkoolbladpoeder, citroengrasbladpoeder, Astragaluswortelextract, mangaangluconaat, PhytoZyme® mix(bevat geconcentreerde poeders van
bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen,
broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat,
bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje,
bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen,
eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), sojaisoflavonenextract, acerola-extract, chlorellapoeder van eencellige algen (Chlorella
pyrenoidosa Chick), ginkgo biloba-bladextract, quercetine dihydraat, rozenbottelpoeder,
rutine, Siberische ginsengextract, spinaziebladpoeder, spirulina-algenpoeder (Spirulina
maxima Geitler), hesperidine (van citrus), koper(II)gluconaat, vitamine A (retinylacetaat),
alfa-liponzuur, pyridoxal-5’-fosfaat (vitamine B6), riboflavine (vitamine B2),
thiaminemononitraat (vitamine B1), antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-glutathion,
luteïne-extract uit Tagetes erecta, vitamine A (bètacaroteen), lycopeenhoudend
tomatenextract, chroom picolinaat, calcium L-methylfolaat, D-biotine, natriummolybdaat,
vitamine K1 (fytomenadion), natriumseleniet, vitamine B12 (cyanocobalamine),
vitamine D3 (cholecalciferol).
INNAME: Meng de inhoud van twee 20 cc schepjes (26,1 g) eenmaal
daags met 8 oz (240 ml) water of je favoriete drankje. Goed schudden.
Binnen het volgende uur drink je nog eens 240 tot 360 ml vloeistof. De
aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
LET OP: dit product moet ingenomen worden met ten minste een vol glas
vocht.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een
gevarieerde voeding gebruikt worden. Buiten het bereik van jonge
kinderen bewaren. Goed gesloten, koel en droog bewaren.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: Cyto-Flav-C mix (citroen-bioflavonoïdenpoeder,
hesperidine (hesperidinecomplex, van citrus), vitamine C (L-ascorbinezuur),
rutine, quercetine dihydraat), vulstoffen (cellulose, calciumfosfaten),
Real OPC mix (druivenpitextract, pijnboomschorsextract), PhytoZyme®
mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa,
peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt,
banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat,
bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet,
sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer,
guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel,
perzik, ananas, waterkers, courgette)), antiklontermiddelen (vetzuren,
magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), vulstof (vernette
natriumcarboxymethylcellulose).
INNAME: Volwassenen - 2 keer per dag 1 tablet.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een
gevarieerde voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid mag niet overschreden worden. Buiten het bereik van
jonge kinderen bewaren.
Bevat Cyto-Flav-C, een geheime mix van bioflavonoïden en vitamine C,
met PhytoZyme® met fytonutriënten en plantenenzymen. De Real OPC
van Lifeplus is een extract van zowel druivenpitten als pijnboomschors,
geproduceerd en geleverd door Berkem Laboratories in Frankrijk en
ontwikkeld in samenwerking met Dr. Jack Masquelier aan de Universiteit
van Bordeaux.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: Cyto-Flav-C mix (citroen-bioflavonoïdenpoeder,
hesperidine (Hesperidinecomplex, van citrus), vitamine C (L-ascorbinezuur),
rutine, quercetine dihydraat), vulstoffen (calciumfosfaten, cellulose), Real
OPC mix (druivenpitextract, pijnboomschorsextract), antiklontermiddelen
(vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), vulstof
(vernette natriumcarboxymethylcellulose), brandnetelbladpoeder, blauwe
bessenpoeder, granaatappelextract, waterkersbladpoeder.
INNAME: Volwassenen - 2 keer per dag 1 tablet.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
mag niet overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen
bewaren.
Bevat Cyto-Flav-C, een mix van bioflavonoïden en vitamine C. De Real OPC
van Lifeplus is een extract van zowel druivenpitten als pijnboomschors,
geproduceerd en geleverd door Berkem Laboratories in Frankrijk en
ontwikkeld in samenwerking met Dr. Jack Masquelier aan de Universiteit van
Bordeaux.
Dit product is niet getest op dieren.
Op een koele, droge plaats bewaren

NL.PI.MOD 2A

INGREDIËNTEN: visolieconcentraat, gelatine (vis), glycerine
(plantaardig), oregano-olie, scharlei-olie, tijmolie, kruidnagelolie,
kaneelolie, gemengde tocoferolen (van soja; inclusief D-alfa-tocoferol,
D-bèta-tocoferol, D-gamma-tocoferol, en D-delta-tocoferol), vitamine D
(cholecalciferol).
INNAME: 1 Zachte Gelcapsule per dag tijdens een maaltijd.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
zijn belangrijk. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Omega-3-vetzuren kunnen
significante ontwikkelingsvoordelen hebben, maar gebruik van OmeGold® tijdens
de zwangerschap voor het 2e trimester wordt afgeraden. Dit voedingssupplement is
niet geschikt voor kinderen jonger dan 1 jaar.
Bevat Omega-3 visolieconcentraat, rijk aan de omega-3-vetzuren eicosapentaeenzuur
en docosahexaeenzuur. De inname van docosahexaeenzuur door de moeder draagt bij
tot instandhouding van de normale hersenfunctie van de foetus en zuigelingen die
borstvoeding krijgen. Het gunstige effect wordt verkregen bij de dagelijkse inname van
250 mg docosahexaeenzuur en eicosapentaeenzuur.
Bevat de volgende ingrediënten van dierlijke oorsprong: Visolie, gelatine (vis).
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 2A

NL.PI.MOD 2A

Omegold®

NL.PI.MOD 1B
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Vegan Omegold®

Fruitreep Lifeplus® BIOlogik

Aloe Vera Caps

INGREDIËNTEN: olie met docosahexaeenzuur en eicosapentaeenzuur van microalgen (Schizochytrium sp.), bevochtigingsmiddel (glycerol), gemodificeerd zetmeel
(maïs), verdikkingsmiddel (carrageen), water, zuurteregelaar (natriumcarbonaten),
zonnebloemolie, antioxidanten (extracten van rozemarijn, tocoferolrijk extract,
vetzuuresters van ascorbinezuur).
INNAME: 1 capsule per dag tijdens een maaltijd.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Bevat Omega-3 algenolieconcentraat, rijk aan de omega-3-vetzuren
eicosapentaeenzuur (125 mg per capsule) en docosahexaeenzuur (250 mg per
capsule). De inname van docosahexaeenzuur door de moeder draagt bij tot de
instandhouding van een normaal gezichtsvermogen en aan de instandhouding
van de normale hersenfunctie van de foetus en zuigelingen die borstvoeding
krijgen. Het gunstige effect wordt verkregen bij de dagelijkse inname van 200 mg
docosahexaeenzuur per dag als aanvulling op de dagelijkse inname van omega-3vetzuren voor volwassenen (250 mg docosahexaeenzuur en eicosapentaeenzuur).
Niet getest op dieren
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: dadel (gedroogd (Phoenix dactylifera)) , vijg (gedroogd (Ficus carica)),
amandel (18%) (Prunus dulcis), sultanarozijnen (gedroogd (Vitis vinifera)), rijstebloem,
hazelnoot (Corylus avellana), vanille poeder (0,2%) (Vanilla planifolia), zonnebloemolie
(Helianthus annuus). Fruitgehalte 59%. Alle ingrediënten zijn van biologische oorsprong.
INNAME: 1–4 bars per dag.
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium.
Allergie-informatie: Dit product bevat noten/nootproducten (amandelen en hazelnoten)
en is verwerkt in een productiebedrijf waar ook havermout (dat een zeer kleine
hoeveelheid gluten kan bevatten) wordt verwerkt.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren

INGREDIËNTEN: AminoAce complex (glycine, L-glutamine en gevriesdroogd
aloë vera gelpoeder), capsule-omhulsel (vulstof (hydroxypropylmethylcellulose)),
calciumcarbonaat, antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren).
INNAME: Neem één capsule per keer, tot vier keer per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 1

Brain Formula

INGREDIËNTEN: gestabiliseerde probiotische mix (bevat 10 miljard kve per
2 capsules bestaande uit 715 miljoen kve per 2 capsules van elk Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus casei,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius,
Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium
animalis, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus, Bacillus coagulans),
calciumcarbonaat, capsule-omhulsel (hydroxypropylmethylcellulose, gellangom),
antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren).
INNAME: 2 capsules één keer per dag met 240-360 ml water of met uw favoriete drank.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren

INGREDIËNTEN: vulstoffen (cellulose, calciumfosfaten), L-carnitine, L-tartrate,
taurine, N-acetyl-L-cysteïne, L-fenylalanine, L-glutamine, gotu kola bovengrondse
delenextract (Centella asiatica (L.) Urb.), N-acetyl L-carnitine, dimethylaminoethanol
bitartraat (DMAEB), vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat; van
soja), antiklontermiddelen (magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide),
alfaliponzuur, L-Tyrosine, PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders
van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten
(wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen,
spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge,
biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave,
grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas,
waterkers, courgette)), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), ginkgo
bladextract (Ginkgo biloba L.), niacine (nicotinamide), riboflavine (vitamine
B2), thiaminehydrochloride (vitamine B1), fosfolipidencomplex (soja) (bevat
fosfatidylserine, fosfatidylcholine, fosfatidylethanolamine, fosfatidylinositol),
Siberische ginsengwortelextract (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.)
Maxim), citroenbioflavonoïdenpoeder, knotswierpoeder (Ascophyllum nodosum
Le Jol.), vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat), huperzia serratakruidextract (Huperzia
serrata (Thunb. Ex Murray) Trevis), chroompicolinaat, calcium-L-methylfolaat,
vitamine B12 (cyanocobalamine), natriumseleniet, vitamine K (fytomenadion),
vitamine B12 (5’-deoxyadenosylcobalamine).
INNAME: Twee tabletten, twee keer per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl gebruikt worden. De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden. Buiten het
bereik van jonge kinderen bewaren.
Riboflavine draagt bij aan een normale werking van het zenuwstelsel.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 2A

NL.PI.MOD 2B

NL.PI.MOD 1A

Biotic Blast

NL.PI.MOD 2

CalMag Plus
INGREDIËNTEN: PolyCalPlex mix (tricalciumfosfaat, calciumcitraat,
calciumcarbonaat, calciumglycerofosfaat, calciumlactaat), PolyMagPlex
mix (magnesiumoxide, magnesiumcarbonaat, magnesiumglycerofosfaat,
magnesiumgluconaat), vulstoffen (cellulose, hydroxypropylcellulose, vernette
natriumcarboxymethylcellulose), calcium-L-ascorbaat, L-glutaminezuur
(als L-glutaminezuur HCl), zinkgluconaat, betaïne HCl, antiklontermiddelen
(vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), PhytoZyme® mix
(bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie
en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe,
limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel,
papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper,
cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake)
paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), natriumboraatdecahydraat,
mangaangluconaat, alfalfabladpoeder, knotswierpoeder (Ascophyllum nodosum Le
Jol.), kopergluconaat, vitamine K1 (fytomenadion), vitamine D3 (cholecalciferol).
INNAME: Neem drie tabletten twee keer per dag, tussen de maaltijden in. Zes
tabletten leveren 600 mg calcium en 300 mg magnesium, en andere synergetische
voedingsstoffen voor optimaal gebruik.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 1B
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Circulation Formula

Cogelin

Co-Q-10

INGREDIËNTEN: L-arginine (van L-argininemonohydrochloride), vulstoffen
(cellulose, vernette natriumcarboxymethylcellulose), antiklontermiddelen
(vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren), L-lysine HCI, ginkgo bladextract
(Ginkgo biloba L.), catuabaschorsextract (Erythroxylum catuaba A.J. da Silva),
muisdoornwortelstokextract, witte paardenkastanjezaadextract, PhytoZyme®
mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie
en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe,
limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja,
zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry,
komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel,
perzik, ananas, waterkers, courgette)), niacine (nicotinamide), thiaminehydrochloride
(vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride),
Calcium L-methylfolaat, natuurlijk citroenaroma, natuurlijk pepermuntaroma,
vitamine B12 (cyanocobalamine).
INNAME: Eén tablet per dag. Neem met een glas water of een andere drank en slik
de tablet in zijn geheel door.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde evenwichtige
voeding en een gezonde levensstijl gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid mag niet overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen
bewaren.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Dit product mag niet gebruikt worden wanneer u last heeft van erectiestoornissen of
wanneer u nitroglycerine-medicatie gebruikt (sublinguaal of pleisters).
Thiamine draagt bij aan een normale hartfunctie en foliumzuur draagt bij aan een
normale aanmaak van bloed en homocysteïnehuishouding.
Niet getest op dieren.
Koele en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: blond psylliumzaadpoeder (Plantago ovata), maltodextrine, blond
psylliumzaadschilpoeder (Plantago ovata), engels walnootbladpoeder (Juglan regia L.)
lijnzaadpoeder (olie verwijderd), guarpitmeel endospermpoeder, antiklontermiddel
(magnesiumsilicaat), vulstof (natriumalginaat), rode bietpoeder (Beta vulgaris rubra L.),
ProBioTx gestabiliseerde probiotische mix (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum,
Lactobacillus salivarius), PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne,
papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan,
cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja,
zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry,
komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik,
ananas, waterkers, courgette)).
INNAME: Meng de inhoud van een 20 cc schepje (12,7 g) één keer per dag met 240-360
ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden. Direct opdrinken. Om verstikking te
voorkomen moet dit product worden ingenomen met ten minste een vol glas vocht.
Drink vervolgens in het uur erna 240-360 ml vocht om het beste resultaat te behalen.
Gebruik dit product niet als u last heeft van darmblokkades of als u moeite heeft met
slikken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: calciumcarbonaat, vulstoffen (cellulose, vernette
natriumcarboxymethylcellulose), co-enzym Q-10, lecithine (soja),
citroenbioflavonoïden hele vruchtpoeder, antiklontermiddelen (magnesiumzouten
van vetzuren, vetzuren, siliciumdioxide), quercetinedihydraat, PhytoZyme® mix
(bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie
en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe,
limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja,
zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry,
komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel,
perzik, ananas, waterkers, courgette)).
INNAME: Neem twee tabletten per dag met een maaltijd.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 1A

NL.PI.MOD 3

Digestive Formula

INGREDIËNTEN: D-C Complex (D-mannose (97,6%), cranberry-extract (2,4%)),
capsule-omhulsel (vulstof (hydroxypropylmethylcellulose)), maltodextrine,
antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren).
INNAME: Neem vier capsules per dag met water. Capsules kunnen verspreid over
de dag worden ingenomen.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: vulstof (cellulose), capsule-omhulsel (vulstof
(hydroxypropylmethylcellulose)), antiklontermiddelen (magnesiumzouten
van vetzuren, siliciumdioxide), mengsel (Astragaluswortelextract (Astragalus
membranaceus (Fisch. Ex Link) Bunge), kaneelschorspoeder (Cinnamomum cassia
J. Presl), granaatappelextract, gemberwortelextract, quercetine dihydraat).
INNAME: 1 capsule per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Niet
gebruiken wanneer u zwanger bent of zwanger probeert te raken, wanneer u
borstvoeding geeft of wanneer u bloedverdunners of afweer-onderdrukkende
medicijnen gebruikt.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: betaïne HCl, pancreatine, pancrelipase, calciumfosfaten,
pepsine (plantaardig), papaïne (met sulfieten), L-glutamine, ProBioTx gestabiliseerde
probiotische mix (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum en Lactobacillus
salivarius), vulstoffen (cellulose, vernette natriumcarboxymethylcellulose, lecithine (soja)),
antiklontermiddelen (vetzuren, magnesium zouten van vetzuren), amylase (plantaardig),
bromelaïne, PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne,
alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan,
cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel,
papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper,
cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake)
paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), Aloë verabladpoeder, rode
bietpoeder (Beta vulgaris rubra L.), glycine, pepermuntbladpoeder, lipase (plantaardig).
INNAME: Één tot drie tabletten met maaltijden, maximaal tien per dag. Neem tabletten
voor of tijdens iedere maaltijd.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn
belangrijk. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Bevat de volgende ingrediënten afkomstig van varken: pancreatine en pancrelipase.
Calcium draagt bij tot de normale werking van spijsverteringsenzymen.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren. Niet in de koelkast bewaren. Houd goed gesloten.

NL.PI.MOD 1

NL.PI.MOD 1A

NL.PI.MOD 4A

NL.PI.MOD 2A

Lifeplus Discovery
D-Mannose Plus
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EPA Plus

Eye Formula

Evening Primrose Oil

INGREDIËNTEN: Visolieconcentraat, capsule-omhulsel (gelatine (vis),
bevochtigingsmiddel (glycerol (plantaardig)), water), vitamine E (D-alfa-tocoferol
(van soja)).
INNAME: Neem één capsule bij de maaltijd, drie keer per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Omega-3-vetzuren kunnen significante ontwikkelingsvoordelen hebben,
maar gebruik van EPA Plus tijdens de zwangerschap voor het 2e trimester
wordt afgeraden. De inname van docosahexaeenzuur (DHA) door de moeder
draagt bij tot de normale ontwikkeling van de hersenen bij de foetus en bij
zuigelingen die borstvoeding krijgen. Het gunstige effect wordt verkregen bij
de dagelijkse inname van 200 mg docosahexaeenzuur per dag als aanvulling
op de dagelijkse inname van omega-3-vetzuren voor volwassenen (250 mg
docosahexaeenzuur en eicosapentaeenzuur).
Bevat de volgende ingrediënten van dierlijke oorsprong: visolie, gelatine (vis).
Niet getest op dieren.
Droog bewaren op kamertemperatuur.

INGREDIËNTEN: bosbesextract, vulstoffen (calciumfosfaten, cellulose), vitamine
C (L-ascorbinezuur), magnesiumcitraat, luteïne (uit luteïne-extract), rutine,
zinkgluconaat, hesperidine (van hesperidinecomplex), quercetinedihydraat,
antiklontermiddel (vetzuren), PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders
van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten
(wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen,
spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet,
sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit,
boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers,
courgette)), niacine (nicotinamide), groot afrikaantje bloemextract (Tagetes erecta L.),
antiklontermiddel siliciumdioxide, L-glutathion, natriumseleniet.
INNAME: Neem één tablet twee keer per dag bij de maaltijd.
Zink dragen bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een
gezonde levensstijl zijn belangrijk. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag
niet overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: teunisbloemolie, capsule-omhulsel (bevochtigingsmiddel (glycerol
(plantaardig)), gemodificeerd maiszetmeel, vulstof (carrageen), water, zuurteregelaar
(natriumcarbonaten), vitamine E (D-alfa-tocoferol (soja)).
INNAME: Neem één capsule twee keer per dag, met maaltijden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 1A

NL.PI.MOD 2A

FY Skin Formula
INGREDIËNTEN: chondroïtinesulfaat (van kip), haaienkraakbeenpoeder (van vis), vulstoffen
(vernette natriumcarboxymethylcellulose, cellulose), rijsteiwitisolaat, gehydrolyseerd collageen
(van vis), zeewierpoeder (Ascophyllum nodosum Le Jol), vitamine C (L-ascorbinezuur),
zinkgluconaat, antiklontermiddelen (vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren), hyaluronzuur
(van hanenkammen), siliciumdioxide, vitamine A (bètacaroteen), PhytoZyme® mix (bevat
geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en
fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen,
spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet,
sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit,
boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)),
acerola-extract (Malpighia punicifolia L.), natuurlijk vanillearoma, vitamine E (D-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (soja)), vitamin D3 (cholecalciferol).
INNAME: Twee tabletten per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit voedingssupplement is niet
geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.
Vitamine A en zink dragen bij aan het behoud van een normale huid. Vitamine C draagt
bij aan de aanmaak van collageen voor een normale werking van de huid.
Niet getest op dieren.
Goed afsluiten en bewaren op een koele, droge plaats.
NL.PI.MOD 1C

Fusions Red
INGREDIËNTEN: capsule-omhulsel (vulstof (hydroxypropylmethylcellulose)), Montmorency
zure kersensapconcentraat (Prunus cerasus L. subsp. Cerasus), glycerine (plantaardig),
granaatappelconcentraat, concorddruivenconcentraat, zwarte kersconcentraat, gojibesconcentraat,
mangostanfruitconcentraat, açaibesconcentraat (açaipalm), duindoornbesconcentraat.
INNAME: Neem twee capsules per dag bij een maaltijd.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 1A

NL.PI.MOD 1B

Heart Formula
INGREDIËNTEN: vitamine C (L-ascorbinezuur), bromelaïne, vulstoffen (cellulose, vernette
natriumcarboxymethylcellulose), magnesiumcarbonaat, betaïne HCl, L-cysteïne HCl,
L-carnitine-L-tartraat, vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat (van soja)), L-methionine,
gemberwortelextract, vitamine A (bètacaroteen), taurine, antiklontermiddelen
(siliciumdioxide, magnesium zouten van vetzuren), inositol, choline bitartraat, rutine,
vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), rozemarijnbladextract, citroenbioflavonoïden hele
vruchtpoeder, kurkumawortelextract, PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders
van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen,
broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat,
bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje,
bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen,
eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), serrapeptase,
papaïne (sulfiet), Japanese duizendknoopwortelextract (Polygonum cuspidatum Sieb.
& Zucc.), mangaangluconaat, policosanol (bron van octacosanol), knoflookteenpoeder
(ontgeurd), magnesiumgluconaat, niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat),
kopergluconaat, Calcium L-methylfolaat, vitamine B12 (cyanocobalamine), natriumseleniet,
vitamine D (cholecalciferol).
INNAME: Neem twee tabletten per dag, één ‘s ochtends en één’ s middags.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.
Dit product bevat de volgende ingrediënten van dierlijke oorsprong: trypsine en
superoxidedismutase.
Vitamine B6 en B12 dragen bij aan de normale vorming van rode bloedcellen en in
combinatie met foliumzuur aan een normale homocysteïnehuishouding.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 2A
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Immune Formula

Iron Plus

Joint Formula

INGREDIËNTEN: vulstoffen (cellulose), mycoceutische mix (bovengrondse delen
van reishi, maitake, shiitake, cordycepsisolaat (Bionectria ochroleuca Hypocreales),
waaiertje (Schozophyllum commune Fries), pruikzwam (Hericium erinaceus
Persoon), Tremella (Tremella fuciformis Berk), Fu Ling (Poria cocos (Schwein.) Wolf
(poeders)), betaïne HCl, Echinacea-melange (Echinacea Purpurea Wortel Extract,
Echinacea Angustifolia Hele Kruiden Extract, Echinacea Purpurea Hele Kruiden
Extract, Echinacea Angustifolia Wortel Extract), inositol, groene theebladextract,
astragaluswortelextract, ashwagandha wortelstok extract, ligusterbespoeder,
inositolhexafosfaat (IP6), bèta-glucanencomplex, Chinese baikalglidkruidwortelextract,
gotu kola bovengrondse delenextract, quercetinedihydraat, schisandrafruitextract,
kurkumawortelextract, antiklontermiddelen (vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren),
bromelaïne, mariadistelzaadextract, Siberische ginsengwortelextract, L-carnitine
L-tartraat, Amerikaanse ginsengwortelextract, Japanse duizendknoopwortelextract,
olijfbladextract, granaatappelextract, Verknoopte natriumcarboxymethylcellulose,
nonifruitpoeder, PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne,
papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt,
banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool,
sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes,
chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas
(maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), aloë vera bladgelpoeder,
co-enzym Q10, vitamine B12 (cyanocobalamine), calcium L-methylfolaat.
INNAME: Neem één tablet twee keer per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl gebruikt worden. Een
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden. Buiten het
bereik van jonge kinderen bewaren.
Vitamine B12 draagt bij aan een normale werking van het immuunsysteem.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: vulstoffen (calciumcarbonaat, cellulose, vernette
natriumcarboxymethylcellulose), vitamine C (L-ascorbinezuur), ijzerglycinaat
(ijzer(II)bisglycinaat, zuurteregelaar (citroenzuur), maltodextrine), PhytoZyme®
mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie
en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe,
limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel,
papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper,
cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake)
paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), antiklontermiddelen (vetzuren,
magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), calcium-L-methlyfolaat,
vitamine B12 (cyanocobalamine).
INNAME: Neem één tablet per dag met een maaltijd. Sluit de verpakking zorgvuldig
na ieder gebruik.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
WAARSCHUWING: Dit product bevat ijzer, indien teveel wordt ingenomen kan dit
schadelijk kan zijn voor kinderen onder de 6 jaar.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: glucosaminesulfaat kaliumchloride zout (van schaaldieren),
vulstoffen (cellulose, cellulosegom), magnesiumcitraat, chondroïtinesulfaat,
n-acetyl-d-glucosamine (van schaaldieren), antiklontermiddelen
(magnesiumzouten van vetzuren), gehydrolyseerd collageen (van vis), PhytoZyme®
mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie
en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe,
limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel,
papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper,
cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake)
paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), hyaluronzuur (van hanenkam),
mangaangluconaat, siliciumdioxide, zinksulfaat, kopergluconaat.
INNAME: Neem vier tabletten per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Mangaan draagt bij aan de normale vorming van bindweefsel en in combinatie met
zink aan het behoud van gezonde botten.
De enige ingrediënten van dierlijke oorsprong zijn glucosaminesulfaat, n-acetyl-dglucosamine, chondroïtinesulfaat, gehydrolyseerd collageen en hyaluronzuur.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 2A

NL.PI.MOD 1C

mangOmega

INGREDIËNTEN: kokosnoot MCT (middellange keten triglyceriden; 70%), taurine,
L-Leucine, L-Lysine, frambozenpoeder (biologisch), trans-pterostilbeen, trans-resveratrol,
cafeïne, zoetstof steviolglycosiden, methylcobalamin.
INNAME: Meng de inhoud van een 15 cc schepje (5,0 g) een keer per dag met 120-180
ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden.
Gebruik dit product niet als u last heeft van darmblokkades of als
u moeite heeft met slikken. Voedingssupplementen mogen niet
als vervanging van een gevarieerde voeding gebruikt worden. De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Raadpleeg vóór gebruik uw arts of apotheker bij medicijngebruik.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: olijfolie, capsule (gelatine, bevochtigingsmiddelen (glycerol, water)),
groenlipmossel (weekdieren) (Perna canaliculus) heel lipide-extract, antioxidant
(alfa-tocoferol (soja)).
INNAME: Neem één capsule twee keer per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: water, visolie, emulgators (glycerol, arabische gom,
guargom en xanthaangom), zoetstof Xylitol, bernagieolie (Borago
officinalis L.), natuurlijke mangoaroma en vanillearoma, zuurteregelaar
(citroenzuur), antioxidant (extracten van rozemarijn (Rosmarinus
officinalis L.)), conserveermiddel (sorbinezuur), vitamine E (D-alphatocoferol), kleuren (kurkumapoeder).
AANBEVOLEN DAGELIJKSE PORTIE: één tot twee theelepels (5-10 ml).
Goed schudden voor gebruik.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een
gevarieerde voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid mag niet overschreden worden. Buiten het bereik
van jonge kinderen bewaren. Overmatig gebruik kan een laxerend
effect hebben.
Twee theelepels (10 ml) bevatten in totaal 950 mg aan omega
3-vetzuren, inclusief 475 mg EPA, 300 mg DHA en 55 mg DPA,
samen met 100 mg omega 6-vetzuur GLA.
Dit product bevat xylitol: niet geschikt voor honden.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 1C

NL.PI.MOD 1C

NL.PI.MOD 1A

NL.PI.MOD 6

Key-Tonic®
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Lyprinex

Menaplus

Men’s Formula

MSM Plus

INGREDIËNTEN: magnesiumcitraat, magnesiummalaattrihydraat, kudzuwortelextract
(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) (40% kudzu-isoflavonen), Siberische ginsengwortelextract
(Eleutherococcus senticosus (Rupr. En Maxim.) Maxim.), kurkumawortel- en
wortelstokpoeder (Curcuma longa L.), wierookboomgomharspoeder (Boswellia
serrata Roxb.), zoethoutwortelextract (Glycyrrhiza glabra L.) (gedeglycyrrhiniseerd),
satavariwortelextract (Asparagus racemosus Willd.), vulstoffen (cellulose, vernette
natriumcarboxymethylcellulose), hopstrobilus(bloem)extract (Humulus lupulus L.),
antiklontermiddelen (vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide),
vitamine B6 (pyridoxal 5’-fosfaat), PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders
van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen,
broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat,
bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje,
bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen,
eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)).
INNAME: Neem in eerste instantie vijf tabletten twee keer per dag. Voor onderhoud
kunnen drie of vier tabletten twee keer per dag worden genomen.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Niet gebruiken wanneer u
zwanger bent of zwanger probeert te raken, wanneer u borstvoeding geeft of wanneer
u onder behandeling bent van een arts of voorgeschreven medicijnen gebruikt.
Bevat zoethout – mensen met hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.
Vitamine B6 draagt bij aan de regulering van de hormoonhuishouding
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: vulstoffen (cellulose, calciumfosfaten, vernette
natriumcarboxymethylcellulose), brandnetelwortelextract, zegepalmbesextract,
vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja)), L-alanine, L-glutaminezuur
hydrochloride, glycine, zinkgluconaat, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, vetzuren,
magnesiumzouten van vetzuren), bèta-sitosterolcomplex (bèta-sitosterol, stigmasterol,
campesterol, brassicasterol) (soja), catuabaschorsextract (Erythroxylum catuaba A.J. da
Silva), pompoenzaadextract, vitamine A (bètacaroteen), natriumboraat, PhytoZyme® mix
(bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en
groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen,
mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel,
asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave,
grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas,
waterkers, courgette)), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), ginkgo bladextract (Ginkgo
biloba L.), lycopeenextract, natriumseleniet, vitamine D3 (cholecalciferol).
INNAME: Neem één tablet twee keer per dag met een maaltijd.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit voedingssupplement
is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: methylsulfonylmethaan (MSM), vulstof (cellulose),
antiklontermiddelen (vetzuren, siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren),
citroen-bioflavonoïdenpoeder, natriummolybdaat, PhytoZyme® mix (bevat
geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en
groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe,
limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel,
papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes,
chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen,
eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)).
INNAME: Neem 2 keer per dag 4 tabletten.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 2

NL.PI.MOD 1B

NL.PI.MOD 2

Micro•Mins Plus
INGREDIËNTEN: humusschalie (zwavelrijk), calciumcarbonaat, capsule-omhulsel
(vulstof (hydroxypropylmethylcellulose)), kaliumcarbonaat, magnesiumsulfaat,
PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne,
alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt,
banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool,
sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes,
chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas
(maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), antiklontermiddel
(magnesiumzouten van vetzuren).
INNAME: Neem twee capsules per dag bij maaltijden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 2B
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Phase‘omine

PH Plus

Real NRG

INGREDIËNTEN: Kidneybonenextract (Phaseolus vulgaris L.), vulstoffen
(calciumfosfaten, cellulose, vernette natriumcarboxymethylcellulose), antiklontermiddelen
(siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren, vetzuren), PhytoZyme® mix (bevat
geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en
fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango,
pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge,
biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit,
boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers,
courgette)).
INNAME: Neem zes tabletten per dag, bij voorkeur per twee tabletten 15-20 minuten
voor iedere maaltijd die koolhydraten uit zetmeel bevat.
“Zachte tabletten” zorgen voor snelle afbraak na inname. Het kan voorkomen dat
de tabletten breken.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden.
Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: calciumcarbonaat, kaliumwaterstofcarbonaat, vulstof (cellulose),
magnesiumcarbonaat, zuurteregelaar trikaliumfosfaat, antiklontermiddelen
(vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), PhytoZyme® mix (bevat
geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en
fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango,
pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge,
biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit,
boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers,
courgette)).
INNAME: Drie tabletten, 1 tot 2 uur na een maaltijd, drie keer per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: fructose, zuurteregelaar (citroenzuur), taurine, L-tyrosine,
guaranazaadextract, L-fenylalanine, L-carnitine L-tartraat, vitamine C (L-ascorbinezuur),
glycine, cafeïne, citroenaroma, pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), zinkgluconaat,
niacine (nicotinamide), vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja)), vitamine B6
(pyridoxal-5’-fosfaat), riboflavine (vitamine B2), thiaminemononitraat (vitamine B1),
chroompicolinaat, calcium L-methylfolaat, vitamine B12 (cyanocobalamine).

NL.PI.MOD 1B

NL.PI.MOD 1C

INNAME: Meng de inhoud van een 18 cc schepje (16,6 g) op in 240 ml water of sap als
een energie bevorderend supplement. Gebruik eenmaal per dag zoals aangegeven.
BUITEN HET BEREIK VAN JONGE KINDEREN BEWAREN.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. Dit product is niet geschikt voor gebruik door personen
jonger dan 18 jaar. Niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding
geven, of voor vrouwen die zwanger willen worden.
Vitamine B6 en vitamine B12 ondersteunen het energieniveau.
Cafeïne helpt de alertheid te vergroten en de concentratie te verbeteren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 3

Somazyme

RYR Plus
INGREDIËNTEN: gefermenteerde rode gist rijst (Monascus purpureus), capsuleomhulsel (vulstof (hydroxypropylmethylcellulose), water), antiklontermiddel
(siliciumdioxide), co-enzym Q-10.
INNAME: Neem één capsule per dag met een maaltijd.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 1A
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INGREDIËNTEN: microkristallijne cellulose, papaïne (sulfiet), bromelaïne,
Cytovex gestabiliseerde en gebufferde enzymbasis (lysozym HCl (van ei),
pancreatine, citroenbioflavonoïden (60% hesperidine), vulstoffen (trimagnesium
dicitrate, cellulose), rutine, PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders
van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten
(wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen,
spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet,
sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit,
boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers,
courgette)), natuurlijk pepermuntaroma, superoxide dismutase (plantaardige basis),
zinkgluconaat, serrapeptase, antiklontermiddelen (vetzuren, magnesiumzouten
van vetzuren), aminozuren (L-lysine HCl, L-glutamine, L-arginine HCl, L-leucine,
L-glutathion), trypsine, mangaansulfaatmonohydraat.
INNAME: Neem 1 tot 5 tabletten twee tot drie keer per dag, bij voorkeur op een
lege maag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Bevat de volgende ingrediënten van dierlijke oorsprong: trypsine, pancreatine
en lysozym hydrochloride.
Niet getest op dieren.
Koel en droge bewaren.
NL.PI.MOD 6A

Support Tabs Plus

TVM-Plus

Ubiquinol

INGREDIËNTEN: calciumcarbonaat, vitamine C (L-ascorbinezuur),
L-fenylalanine, vulstoffen (cellulose, vernette natriumcarboxymethylcellulose),
citroenbioflavonoïdenpoeder, magnesiumgluconaat, L-glutamine, magnesiumoxide,
gotu kola bovengrondse delenpoeder (Centella asiatica (L.) Urb.), L-tyrosine,
antiklontermiddelen (vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide),
vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat; van soja), kaliumgluconaat,
pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), niacine (nicotinamide), zinkgluconaat,
bromelaïne, PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne,
papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt,
banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool,
sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes,
chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas
(maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), Amerikaanse ginseng
wortelextract (Panax quinquefolius L.), Siberische ginsengwortelextract (Eleutherococcus
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim), knotswierpoeder (Ascophyllum nodosum
Le Jol.), kopergluconaat, mangaansulfaat, ginkgo bladextract (Ginkgo biloba L.),
thiaminehydrochloride (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), vitamine B6 (pyridoxal5’-fosfaat), chroompicolinaat, vitamine B12 (cyanocobalamine), calcium L-methylfolaat,
natriumseleniet.
INNAME: Neem 2 tabletten, twee keer per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl gebruikt worden. Een
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden. Buiten het
bereik van jonge kinderen bewaren.
Vitamine C en E, riboflavine, zink, selenium, koper en mangaan dragen bij aan de
bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: calciumcarbonaat, magnesiumoxide, vulstoffen (cellulose,
vernette natriumcarboxymethylcellulose), vitamine C (L-ascorbinezuur), zinkgluconaat,
magnesiumgluconaat, antioklontermiddelen (vetzuren, magnesiumzouten van
vetzuren), vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja)), magnesiumzouten
van vetzuren, magnesiumcarbonaat, citroen-bioflavonoïdenpoeder, PhytoZyme®
mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en
groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen,
mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel,
asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer,
guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas,
waterkers, courgette)), calciumcitraat, inositol, siliciumdioxide, niacine (nicotinamide),
emulgator (sojalecithine), mangaangluconaat, pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat),
soja-isoflavonenextract, hesperidinecomplex (van citrus), bosbessenextract,
zeewierpoeder (Ascophyllum nodosum Le Jol.), rutine, koper (II) gluconaat,
natriumboraatdecahydraat, para-aminobenzoëzuur, acerola-extract, alfafabladpoeder,
alfa-liponzuur, choline bitartraat, peterseliebladpoeder, rozenbottelpoeder (hondsroos;
Rosa canina L.), Siberische ginsengwortelpoeder, waterkersbladpoeder, vitamine A
(retinylacetaat), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat), vitamine B1
(thiaminehydrochloride), luteïne-extract, chroompicolinaat, vitamine A (bètacaroteen),
lycopeenextract, calcium L-methylfolaat, natriummolybdaat, D-biotine, natriumseleniet,
kaliumjodide, vitamine K1 (fytomenadion), vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine B12
(cyanocobalamine).
INNAME: 2 tabletten per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit voedingssupplement
is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: aroma d-limonene, capsule-omhulsel (rundergelatine,
bevochtigingsmiddel (glycerol (plantaardig), water, kleurstof (karamel)), ubiquinol,
plantaardig caprylzuur, caprinezuur (plantaardig), alfa-liponzuur.
INNAME: Neem één capsule per dag met eten.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Q+®, Kaneka Ubiquinol™ en de kwaliteitszegel™ zijn geregistreerde of in
behandeling zijnde handelsmerken van Kaneka Corp.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 2B

NL.PI.MOD 2A

NL.PI.MOD 1

Vitamin-C-Plus
INGREDIËNTEN: vitamine C (L-ascorbinezuur), vulstof (cellulose),
citroenbioflavonoïden hele vruchtpoeder, antiklontermiddelen (vetzuren,
magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), rutine, hesperidine (van
hesperidinecomplex), vitamine C (calcium-L-ascorbaat), acerolavruchtextract,
PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne,
alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt,
banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool,
sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes,
chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas
(maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), cayennevruchtpoeder
(specerij).
INNAME: Neem één tablet twee keer per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 1B
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Vitamins D&K

Vitamin-E-Complex

Vita-Saurus®

INGREDIËNTEN: vulstoffen (calciumcarbonaat, cellulose, cellulosegom), PhytoZyme®
mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en
groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen,
mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel,
asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer,
guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik,
ananas, waterkers, courgette)), antiklontermiddelen (magnesiumzouten van vetzuren,
siliciumdioxide), vitamine K2 (menachinon; van kikkererwt), vitamine D3 (cholecalciferol).
INNAME: Eén tablet per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.
Vitamine D draagt bij tot de normale opname/het normale gebruik van calcium en fosfor.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: gemengde tocoferolen (van soja, inclusief D-alfa-tocoferol, D-bètatocoferol, D-gamma-tocoferol en D-delta-tocoferol), capsule-omhulsel (gemodificeerd
zetmeel (van maïs), Iers moswier (vulmiddel Chondrus crispus Stackhouse; carrageen),
antiklontermiddel glycerol (plantaardig), bevochtigingsmiddel (sorbitolen), water),
zonnebloemolie, gemengde tocotrienolen (van palmolie en fruit, inclusief D-alfatocotrienol, D-bèta-tocotrienol, D-gamma-tocotrienol en D-delta-tocotrienol), palmolie.
INNAME: Neem tweemaal daags een softgelcapsule bij een maaltijd.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: sucrose, natuurlijk sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur),
zuurteregelaars (natriumgluconaat, citroenzuur), zoetstof (steviolglycosiden),
niacinamide, calciumcarbonaat, kurkumawortelpoeder, vitamine A (bètacaroteen),
zinksulfaat, vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja)), magnesiumcarbonaat,
antiklontermiddelen (magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), rutine, paraaminobenzoëzuur, choline bitartraat, PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders
van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen,
broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat,
bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje,
bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen,
eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), D-biotine,
calcium-D-pantothenaat, vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), thiaminemononitraat
(vitamine B1), mangaansulfaat, foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), riboflavine
(vitamine B2), inositol, hesperidine, citroenbioflavonoïden hele vruchtpoeder,
kopersulfaat, chroompicolinaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat,
vitamine K (fytomenadion), vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine D3 (cholecalciferol).
INNAME: Volwassenen en kinderen van 4 jaar en ouder: kauw één tablet per dag met
een maaltijd. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Let op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden. Bij gebruik
als voedingssupplement voor kleine kinderen, moet een volwassene toezicht houden op
het gebruik ervan om mogelijke verstikking te voorkomen. Voedingssupplementen mogen
niet als vervanging van een gevarieerde voeding gebruikt worden.
Buiten het bereik van jonge kinderen.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 1A

NL.PI.MOD 1B

X-Cell

X-Cell+

INGREDIËNTEN: L-arginine L-malaat, maltodextrine oplosbare vezel, zoetstof (erytritol),
L-citrullinemalaat, natuurlijk sinaasappelaroma, natuurlijk citroenaroma, vitamine C
(L-ascorbinezuur), zuurteregelaar (citroenzuur), L-lysine HCl, zoetstof (steviolglycosiden uit
Stevia), vitamine A (bètacaroteen).
INNAME: Meng de inhoud van een 15 cc schepje (9,1 g) een keer per dag met 120180 ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden.
Lifeplus X-Cell is geformuleerd met een synergetische combinatie van
L-arginine L-malaat en L-citrullinemalaat.
Vitamine C draagt bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress en
een goede spijsvertering.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Een gevarieerde,
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Dit product mag niet gebruikt worden wanneer u last heeft van erectiestoornissen
of wanneer u nitroglycerine-medicatie gebruikt (sublinguaal of pleisters).
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: L-arginine L-malaat, rode bietenpoeder, zoetstof (erytritol),
maltodextrine, L-citrullinemalaat, natuurlijk sinaasappelaroma, natuurlijk citroenaroma,
vitamine C (L-ascorbinezuur), zuurteregelaar (citroenzuur), L-lysine HCl, zoetstof
(steviolglycosiden uit Stevia).
INNAME: Meng de inhoud van een 20 cc schepje (11,2 g) een keer per dag met 120180 ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden.
Lifeplus X-Cell+ is geformuleerd met een synergetische combinatie van
L-arginine L-malaat en L-citrullinemalaat.
Vitamine C draagt bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress en
een goede spijsvertering.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Een gevarieerde,
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Dit product mag niet gebruikt worden wanneer u last heeft van erectiestoornissen
of wanneer u nitroglycerine-medicatie gebruikt (sublinguaal of pleisters).
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 1A

NL.PI.MOD 1B

NL.PI.MOD 1A

Yummies
INGREDIËNTEN: sucrose, glucosestroop, water, geleermiddel (pectinen), vitamine
C (L-ascorbinezuur), zuurteregelaars (citroenzuur, natriumcitraten), vitamine E (D-alfatocoferylacetaat (soja)), vitamine A (retinylpalmitaat), zinkcitraat, pantotheenzuur
(calcium-D-pantothenaat), natuurlijke aroma’s (aardbei, sinaasappel, citroen),
vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine K1 (fytomenadion), kleurstof (carotenen),
zwarte wortel, vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), D-biotine, vitamine B12
(cyanocobalamine), kokosolie, glansmiddel (carnaubawas), kaliumjodide, foliumzuur
(pteroylmonoglutaminezuur), choline bitartraat, natriumseleniet, inositol.
INNAME: Volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder: kauw één gummibeer per dag
zoals een regulier vitaminen- en mineralensupplement. Sluit de kindveilige verpakking
zorgvuldig na iedere opening en buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Bij gebruik als voedingssupplement voor kleine
kinderen, moet een volwassene toezicht houden op het gebruik ervan om
mogelijke verstikking te voorkomen.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 1A
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Zinc Boost
INGREDIËNTEN: Honingpoeder (van Manuka (Leptospermum scoparium JR Forst. & G.
Forst.) bloemen), zoetstof xylitol, zwarte bes-bessenpoeder, baobab vruchtvlees,
cranberry-fruitpoeder, quercetine-dihydraat, zinkacetaat, kaneelschorspoeder,
antiklontermiddel magnesiumzouten van vetzuren, antiklontermiddel siliciumdioxide.
INNAME: Eén tot vier keer per dag een zuigtablet.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn
belangrijk. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Overmatig gebruik kan
een laxerend effect hebben.
Zink draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van
cellen tegen oxidatieve stress.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 3

Lifeplus Bodysmart Solutions

Lifeplus Bodysmart Solutions

Triple Protein Shake – Chocoladesmaak Triple Protein Shake – Vanillesmaak
INGREDIËNTEN: soja-eiwitisolaat (32,6% van de totale formule), wei-eiwitisolaat
(melk) (21,8% van de totale formule), melkeiwitisolaat (20,8% van de totale formule),
calciumfosfaat (uit melk), cacao (verwerkt met alkali), zuurteregelaars (kaliumcitraten,
magnesiumoxide, citroenzuur), aroma’s (chocolade, vanilla), magnesiumbisglycinaat,
verdikkingsmiddelen (xanthaangom, carrageen), zoetstof (sucralose), maltodextrine,
antiklontermiddel (siliciumdioxide), vitamine C (L-ascorbinezuur), niacine (nicotinamide),
zinksulfaat, vitamine A (bètacaroteen), vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat
(soja)), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), mangaansulfaat, vitamine B6
(pyridoxinehydrochloride), riboflavine (vitamine B2), koper(II)sulfaat, thiamine mononitraat
(vitamine B1), vitamine D3 (cholecalciferol), calcium L-methylfolaat, D-biotine, vitamine K1
(fytomenadion), natriummolybdaat, natriumseleniet, vitamine B12 (cyanocobalamine).
INNAME: Voor gebruik als onderdeel van een eiwitrijke voeding, meng de inhoud van
een 60 cc schepje (28,9 g) een of twee keer per dag met 240-360 ml water of magere
melk.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 2B

Triple Protein Shake –
Vanillesmaak Ongezoet
INGREDIËNTEN: soja-eiwitisolaat (36,8% van de totale formule), wei-eiwitisolaat
(melk) (21,1% van de totale formule), melkeiwitisolaat (21,1% van de totale formule),
calciumfosfaat (uit melk), zuurteregelaars (kaliumcitraten, magnesiumoxide,
citroenzuur), natuurlijk vanillearoma, magnesiumbisglycinaat, verdikkingsmiddelen
(xanthaangom, carrageen), maltodextrine, antiklontermiddel (siliciumdioxide), vitamine C
(L-ascorbinezuur), niacine (nicotinamide), zinksulfaat, vitamine A (bètacaroteen),
vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja)), pantotheenzuur (calcium-Dpantothenaat), mangaansulfaat, vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), riboflavine
(vitamine B2), koper(II)sulfaat, thiamine mononitraat (vitamine B1), vitamine D3
(cholecalciferol), calcium L-methylfolaat, D-biotine, vitamine K1 (fytomenadion),
natriummolybdaat, natriumseleniet, vitamine B12 (cyanocobalamine).
INNAME: Voor gebruik als onderdeel van een eiwitrijke voeding, meng de inhoud van
een 60 cc schepje (27,1 g) een of twee keer per dag met 240-360 ml water of magere
melk.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

Lifeplus Bodysmart Solutions
INGREDIËNTEN: soja-eiwitisolaat (36,8% van de totale formule), wei-eiwitisolaat
(melk) (21,1% van de totale formule), melkeiwitisolaat (21,1% van de totale formule),
calciumfosfaat (uit melk), zuurteregelaars (kaliumcitraten, magnesiumoxide, citroenzuur),
natuurlijk vanillearoma, magnesiumbisglycinaat, verdikkingsmiddelen (xanthaangom,
carrageen), zoetstof (sucralose), maltodextrine, antiklontermiddel (siliciumdioxide),
vitamine C (L-ascorbinezuur), niacine (nicotinamide), zinksulfaat, vitamine A
(bètacaroteen), vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat (soja)), pantotheenzuur
(calcium-D-pantothenaat), mangaansulfaat, vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride),
riboflavine (vitamine B2), koper(II)sulfaat, thiamine mononitraat (vitamine B1), vitamine D3
(cholecalciferol), calcium L-methylfolaat, D-biotine, vitamine K1 (fytomenadion),
natriummolybdaat, natriumseleniet, vitamine B12 (cyanocobalamine).
INNAME: Voor gebruik als onderdeel van een eiwitrijke voeding, meng de inhoud van
een 60 cc schepje (27,1 g) een of twee keer per dag met 240-360 ml water of magere
melk.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 2A

Lifeplus Bodysmart Solutions

Vegan Proteïne Shake –
Vegan Proteïne Shake – Vanillesmaak Chocoladesmaak
Lifeplus Bodysmart Solutions

INGREDIËNTEN: geïsoleerde erwteneiwit (46,3 %), zoetstoffen (erytritol,
steviolglycosiden), geïsoleerde bruine rijst proteïne (14,6 %), natuurlijk vanillearoma,
zonnebloemolie, gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, verdikkingsmiddelen
(guarpitmeel en xanthaangom), zeezout, antiklontermiddel (siliciumdioxide),
antioxidant (tocoferolrijk extract).
INNAME: Meng de inhoud van twee 43 cc scoops (41 g) een keer per dag met 240360 ml water of met uw favoriete drank.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: geïsoleerde erwteneiwit (44,7 %), zoetstoffen (erytritol,
steviolglycosiden), geïsoleerde bruine rijst proteïne (13,4 %), cacao (1,4%),
chocoladearoma, vanillearoma, zonnebloemolie, gemodificeerd zetmeel,
maltodextrine, verdikkingsmiddelen (guarpitmeel en xanthaangom), zeezout,
antiklontermiddel (siliciumdioxide), antioxidant (tocoferolrijk extract).
INNAME: Meng de inhoud van twee 43 cc scoops (41 g) een keer per dag met 240360 ml water of met uw favoriete drank.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 1C

NL.PI.MOD 1C

NL.PI.MOD 2B
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Lifeplus Bodysmart Solutions

Lifeplus Bodysmart Solutions

Women’s Gold Formula

Men’s Gold Formula

INGREDIËNTEN: vitamine C (L-ascorbinezuur), groene theebladextract (40%
polyfenolen), vulstoffen (cellulose, vernette natriumcarboxymethylcellulose,
calciumfosfaten), soja-isoflavonenextract, L-carnitine L-tartraat, niacine (nicotinamide),
vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat (soja)), alfa-liponzuur, calcium-D-pantothenaat,
natriumboraat, zinksulfaat, luteïne-extract, antiklontermiddelen (vetzuren, magnesium
zouten van vetzuren, siliciumdioxide), ijzergluconaat, sojafosfolipidecomplex, vitamine
B6 (pyridoxine HCl), PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne,
papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt,
banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool,
sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes,
chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas
(maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), mangaansulfaat,
octacosanol, vitamine A (retinylacetaat), kopersulfaat, riboflavine (vitamine B2),
thiaminehydrochloride (vitamine B1), vitamine A (bètacaroteen), calcium L-methylfolaat,
chroompicolinaat, D-biotine, natriummolybdaat, natriumseleniet, kaliumjodide, vitamine K1
(fytomenadion), vitamine B12 (cyanocobalamine), Vitamine D3 (cholecalciferol).
INNAME: Twee tabletten per dag met water.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit voedingssupplement
is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: vitamine C (L-ascorbinezuur), groene theebladextract
(40% polyfenolen), vulstoffen (calciumfosfaten, cellulose, vernette
natriumcarboxymethylcellulose), L-carnitine L-tartraat, niacine (nicotinamide),
vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat (soja)), alfa-liponzuur, natriumboraat,
zinksulfaat, luteïne-extract, lycopeenextract, pompoenzaadextract,
sojafosfolipidecomplex, antiklontermiddelen (vetzuren, magnesium zouten van
vetzuren, siliciumdioxide), calcium-D-pantothenaat, PhytoZyme® mix (bevat
geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en
groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe,
limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel,
papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper,
cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen, eikhaas (maitake)
paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), octacosanol, mangaansulfaat,
pyridoxine HCl (vitamine B6), vitamine A (retinylacetaat), riboflavine (vitamine B2),
thiaminehydrochloride (vitamine B1), kopersulfaat, vitamine A (bètacaroteen),
chroompicolinaat, calcium L-methylfolaat, natriummolybdaat, D-biotine, vitamine K1
(fytomenadion), natriumseleniet, kaliumjodide, vitamine B12 (cyanocobalamine),
Vitamine D (cholecalciferol).
INNAME: Neem twee tabletten per dag met water.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 2A

Lifeplus Bodysmart Solutions

NL.PI.MOD 2A

SOLIS Green Medley
INGREDIËNTEN: *Chlorella (Chlorella pyrenoidosa Chick) eencellig algenpoeder,
*moringa (Moringa oleifera L.) bladpoeder, *spirulina (Arthrospira platensis (Nordst.)
Gomont.) fytoplankton microalgenpoeder, *brandnetel (Stinging) (Urtica dioica L.)
bladpoeder, natuurlijke *citroensmaak, *framboos (Rubus idaeus L.) fruitpoeder,
*maca (Lepidium meyenii Walp.) wortelpoeder, *spinazie (Spinacia oleracea L.)
bladpoeder, *aloë vera (Aloe barbadensis Mill.) bladpoeder, *boerenkool (Brassica
oleracea L. var. acephala) blad, *waterkers (Rorippa nasturtium-aquaticum (L.)
Hayek) blad, *citroen (Citrus limon (L.) N.L. Burm.) hele vruchten, *ananas (Ananas
comosus (L.) Merr.) fruit, *cleavers herb (Galium aparine L.) bovengrondse delen,
*heermoes (Equisetum arvense L.) bovengrondse delen, *paardebloem (Taraxacum
officinale Weber ex EH. Wigg.) blad, *gotu kola (Centella asiatica L.) bovengrondse
delen, *rhodiola rosea (Rhodiola rosea L.) wortel, *broccolikiemen (Brassica
aleracea L. var. cymosa L.) poeder, *kelp (Ascophyllum nodosum Le Jol.) hele plant,
*schizandra (Schisandra chinesis (Turcz.) Baill.) bes, *gember (Zingiber officinale
Roscoe) wortelstok, *mariadistel (Silybum marianum (L.) Gaertn.) zaad, *rozenbottels
(Dog Rose; Rosa canina L.) fruit, *citroengras (Cymbopogon citratus (DC. ex Nees))
blad, *peterselie (Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill) blad, zoetstof
*steviolglycosiden.

*100% van de uit landbouw verkregen ingrediënten is organisch

INNAME: Meng de inhoud van een 15 cc schepje (5,7 g) een keer per dag met 120180 ml water of met uw favoriete drank.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 2

®

Enerxan

INGREDIËNTEN: groene theebladextract, L-tyrosine, guaranazaadextract,
vulstoffen (cellulose, vernette natriumcarboxymethylcellulose), kaneelschorspoeder,
damiana (Turnera aphrodisiaca) kruidextract, mate (Ilex paraguariensis) bladextract,
antiklontermiddelen (vetzuren, magnesium zouten van vetzuren, siliciumdioxide), cacao
(verwerkt met alkali), cafeïne, PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van
bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en groente- en fruitconcentraten (wortelen,
broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, pompoen, spinazie, tomaat,
bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, sperzieboon, peultje,
bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, citroen,
eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), chroompicolinaat.
INNAME: Neem één tot twee tabletten voor het ontbijt en één tot twee tabletten
voor de lunch per dag.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Chroom
draagt bij aan het energiemetabolisme.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 1B
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SOLIS Purple Flash®
Ingrediënten: *Bosbes (Vaccinium corymbosum L.) poeder, *aronia (Aronia
melanocarpa (Michx) Elliott) bessenpoeder, *granaatappel (Punica granatum L.)
geheel fruitpoeder, *zwarte bes (Ribes nigrum L.) bessenpoeder, *vlierbes (European
Elder; Sambucus nigra L.) sappoeder, *maqui (Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz)
bessenpoeder, *açaí (Assai Palm; Euterpe oleracea Mart.) bessenpoeder, *baobab
(Adansonia digitata L.) fruitpulp poeder, *braam (Rubus fruticosus L.) poeder,
*druiven (Vitis vinifera L.) sappoeder.

SOLIS Raw Cacao & Mushroom
INGREDIËNTEN: *Rauwe cacaopoeder (Theobroma cacao L.), *maca
(Lepidium meyenii Walp.) wortelpoeder, *chaga (Inonotus obliquus (Pers.: Fr.)
Pilát) paddestoelpoeder, *reishi (Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst.)
champignonpoeder, *lucuma (Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze) fruitpoeder,
*kaneel (Cinnamomum cassia J. Presl) *schorspoeder, zoetstof *steviolglycosiden.
*100% van de uit landbouw verkregen ingrediënten is organisch

INNAME: Meng de inhoud van een 15 cc schepje (6,1 g) een keer per dag met 120180 ml water of met uw favoriete drank.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INNAME: Meng de inhoud van een 15 cc schepje (7,0 g) een keer per dag met 120180 ml heet water, melk of melkalternatief.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
voeding gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Vermijd gebruik tijdens zwangerschap, borstvoeding en ziekte, met name diabetes.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 2

NL.PI.MOD 2

*100% van de uit landbouw verkregen ingrediënten is organisch

SOLIS Chlorella & Lemon
Fruit & Nut Bar
Ingrediënten: Dadels* (43%), amandelen* (30%), geoliede rozijnen*
(rozijnen, zonnebloemolie), chlorellapoeder* (5%), citroenpoeder* (1,3%)
(geconcentreerd citroensap, maiszetmeel), citroenolie* (0,3%)
*100% van de uit landbouw verkregen ingrediënten is organisch
Gedroogde vruchten: 63%

Allergie-informatie: Dit product bevat amandelen/noten.
Geen kunstmatige smaak- of kleurstoffen en geen kunstmatige conserveringsmiddelen.
Niet getest op dieren.
Bewaar op een koele, droge plaats.
EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A

SOLIS Goji Berry & Beetroot
Fruit & Nut Bar
Ingrediënten: Dadels* (58%), amandelen* (19%), gojibessen* (7%),
appelbessen* (6,5%), rode biet* (4,5%), gevriesdroogdeframboos*,
citroenpoeder* (geconcentreerd citroensapmaiszetmeel), geconcentreerd
appelsap*

Be FOCUSED – Bessen

Be FOCUSED – Citrussmaak

INGREDIËNTEN: zoetstoffen (erytritol, steviolglycosiden), creatine monohydraat,
CarnoSyn® beta-alanine, blauwe agavepoeder (Agave tequilana F.A.C. Weber),
L-tyrosine, natuurlijke bessenaroma’s, zuurteregelaars (natriumgluconaat,
kaliumcitraten, appelzuur), L-fenylalanine, citicoline, antiklontermiddel
(siliciumdioxide), cafeïne, zeezout, kleurstof (bietenrood), vitamine C
(L-ascorbinezuur), vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat).
INNAME: Meng de inhoud van een 15 cc schepje (12,8 g) één keer per dag met
240 ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. Dit voedingssupplement bevat citicoline. Het is niet bedoeld om
te worden geconsumeerd door kinderen. Buiten het bereik van jonge kinderen
bewaren.
Bevat een bron van fenylalanine.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
BEVAT CAFFEÏNE. Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen
125 mg/12,8 g portie.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: zoetstoffen (erytritol, steviolglycosiden), creatine
monohydraat, CarnoSyn® beta-alanine, natuurlijke citrusaroma’s, blauwe
agavepoeder (Agave tequilana F.A.C. Weber), L-tyrosine, zuurteregelaars
(natriumgluconaat, kaliumcitraten, citroenzuur), L-fenylalanine, citicoline,
antiklontermiddel (siliciumdioxide), cafeïne, zeezout, vitamine C (L-ascorbinezuur),
kurkumawortelpoeder, vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat).
INNAME: Meng de inhoud van een 15 cc schepje (12,8 g) één keer per dag met
240 ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde voeding
gebruikt worden. Dit voedingssupplement bevat citicoline. Het is niet bedoeld om
te worden geconsumeerd door kinderen. Buiten het bereik van jonge kinderen
bewaren.
Bevat een bron van fenylalanine.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
BEVAT CAFFEÏNE. Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen
125 mg/12,8 g portie.
Dit product is niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 1A
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*100% van de uit landbouw verkregen ingrediënten is organisch
Gedroogde vruchten: 74%

Allergie-informatie: Dit product bevat amandelen/noten.
Geen kunstmatige smaak- of kleurstoffen en geen kunstmatige conserveringsmiddelen.
Niet getest op dieren.
Bewaar op een koele, droge plaats.
EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A

SOLIS Guarana & Chocolate Orange
Fruit & Nut Bar
Ingrediënten: Dadels* (60%), amandelen* (15%), donkere chocolade*
(12%) (cacaomassa, rietsuiker, cacaoboter, bourbonvanille),
guaranapoeder* (4,7%), cacaopoeder*, rijstmeel*, sinaasappelolie* (0,3%)
*100% van de uit landbouw verkregen ingrediënten is organisch
Gedroogde vruchten: 60%

Allergie-informatie: Dit product bevat amandelen/noten.
Geen kunstmatige smaak- of kleurstoffen en geen kunstmatige conserveringsmiddelen.
Niet getest op dieren.
Bewaar op een koele, droge plaats.
EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A

Be SUSTAINED – Bessen

Be SUSTAINED – Citrussmaak

INGREDIËNTEN: trehalose*, blauwe agavepoeder (Agave tequilana F.A.C. Weber),
L-leucine, CarnoSyn® beta-alanine, L-valine, L-isoleucine, natuurlijke bessenaroma’s,
L-glutamine, creatine monohydraat, zoetstof (steviolglycosiden), zuurteregelaars
(mononatriumfosfaat, appelzuur, kaliumcitraten), kaliumchloride, magnesiumcitraat,
zeezout, kleurstof (bietenrood), emulgator (lecithinen), vitamine C (calcium-Lascorbaat), vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat), vitamine B12 (cyanocobalamine).
*Trehalose is een bron van glucose.
INNAME: Meng de inhoud van twee 15 cc schepjes (22,1 g) één keer per dag met
240 ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl gebruikt worden. Buiten het
bereik van jonge kinderen bewaren. .
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: trehalose*, blauwe agavepoeder (Agave tequilana F.A.C. Weber),
L-leucine, CarnoSyn® beta-alanine, L-valine, L-isoleucine, natuurlijke citrusaroma’s,
L-glutamine, creatine monohydraat, zoetstof (steviolglycosiden), zuurteregelaars
(citroenzuur, mononatriumfosfaat, kaliumcitraten), kaliumchloride, zeezout,
magnesiumcitraat, vitamine C (calcium-L-ascorbaat), kurkumawortelpoeder,
emulgator (lecithinen), vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat), vitamine B12
(cyanocobalamine).
*Trehalose is een bron van glucose.
INNAME: Meng de inhoud van twee 15 cc schepjes (22,1 g) één keer per dag met
240 ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl gebruikt worden. Buiten het
bereik van jonge kinderen bewaren.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

NL.PI.MOD 2A

NL.PI.MOD 2B
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Be RECHARGED – Bessen

Be REFUELED – Vanillesmaak

Be REFUELED – Chocoladesmaak

INGREDIËNTEN: zoetstoffen (erytritol, steviolglycosiden), L-leucine, natuurlijke
bessenaroma’s, L-isoleucine, L-valine, L-citrulline malaat, L-glutamine, taurine,
zuurteregelaars (natriumgluconaat, appelzuur, kaliumcitraten), L-lysine, L-arginine
HCl, L-fenylalanine, antiklontermiddel (siliciumdioxide), kleurstof (bietenrood),
L-histidine, L-methionine, L-threonine, emulgator (lecithinen), L-tryptofaan.
INNAME: Meng de inhoud van twee 15 cc schepjes (20,8 g) één keer per dag met
240-360 ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl gebruikt worden. Buiten het
bereik van jonge kinderen bewaren. Bevat een bron van fenylalanine.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN: wei-eiwit (melkeiwit: 88 %), (emulgator: sojalecithine;
lactase), natuurlijke aroma’s, zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom,
zoetstof: steviolglycosiden; vitamine C (L-ascorbinezuur).
INNAME: Meng een afgestreken lepel van 60 cc (25 g) met 250 ml water of
met uw favoriete drankje. Goed schudden.
Voor het beste resultaat consumeren binnen 30 minuten na het sporten.
Dit product is niet getest op dieren.
Op een koele, droge plaats bewaren

INGREDIËNTEN: wei-eiwit (melkeiwit: 86 %), (emulgator: sojalecithine;
lactase), magere cacaopoeder, natuurlijke aroma’s, verdikkingsmiddel:
xanthaangom, zoetstof: steviolglycosiden; vitamine C (L-ascorbinezuur).
INNAME: Meng een afgestreken lepel van 60 cc (25 g) met 250 ml water of
met uw favoriete drankje. Goed schudden.
Voor het beste resultaat consumeren binnen 30 minuten na het sporten.
Dit product is niet getest op dieren.
Op een koele, droge plaats bewaren

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

NL.PI.MOD 1C

Be REFUELED – Rodebessensmaak
INGREDIËNTEN: wei-eiwit (melkeiwit: 89 %), (emulgator: sojalecithine;
lactase), natuurlijk aardbeienaroma, natuurlijke aroma’s, rodebietensappoeder,
verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: steviolglycosiden; vitamine C
(L-ascorbinezuur).
INNAME: Meng een afgestreken lepel van 60 cc (25 g) met 250 ml water of
met uw favoriete drankje. Goed schudden.
Voor het beste resultaat consumeren binnen 30 minuten na het sporten.
Dit product is niet getest op dieren.
Op een koele, droge plaats bewaren

Be RECHARGED – Citrussmaak
INGREDIËNTEN: zoetstoffen (erytritol, steviolglycosiden), L-leucine, natuurlijke
citrusaroma’s, L-isoleucine, L-valine, L-citrulline malaat, L-glutamine, taurine,
zuurteregelaars (natriumgluconaat, citroenzuur, kaliumcitraten), L-lysine, L-arginine
HCl, L-fenylalanine, antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-histidine, L-methionine,
L-threonine, emulgator (lecithinen), L-tryptofaan, kurkumawortelpoeder.
INNAME: Meng de inhoud van twee 15 cc schepjes (20,8 g) één keer per dag met
240-360 ml water of met uw favoriete drank. Goed schudden.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden worden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl gebruikt worden. Buiten het
bereik van jonge kinderen bewaren. Bevat een bron van fenylalanine.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Niet getest op dieren.
Koel en droog bewaren.
NL.PI.MOD 1B
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EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

Be REFUELED – Neutrale
INGREDIËNTEN: wei-eiwit (melkeiwit: 95 %), (emulgator: sojalecithine;
lactase), verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: steviolglycosiden;
vitamine C (L-ascorbinezuur).
INNAME: Meng een afgestreken lepel van 60 cc (25 g) met 250 ml water of
met uw favoriete drankje. Goed schudden.
Voor het beste resultaat consumeren binnen 30 minuten na het sporten.
Dit product is niet getest op dieren.
Op een koele, droge plaats bewaren
EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
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