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Waarom is er weinig informatie beschikbaar over deze producten? 
Helaas mogen wij door de strenge EU-wetgeving maar beperkt informatie geven over supplementen. Alleen 
goedgekeurde claims die in de EU database staan, mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke 
onderzoeken die niet ter goedkeuring aan de EU zijn overlegd, mogen we daarom veelal niet delen. Zijn er 
specifieke vragen over dit product, neem dan gerust contact op voor een persoonlijk advies. 

 

GREENS SUPER FOODS  € 48,75 
 
Inhoudsstoffen: spirulina poeder 1000 mg, lecithine 1000 mg, appelpoeder 500 

mg, inuline 2561,9 mg, tarwegrasblad poeder 400 mg, alfalfapoeder 400 mg, 

chlorellapoeder 400 mg, lijnzaadpoeder 100 mg, gerstbladpoeder 300 mg, acerola 

extract 10:1 80 mg, brocolli poeder 300 mg, papaya poeder 300 mg, ananas 

concentraat 10:1 40 mg, bosbesconcentraat 100:1 200 mg, wortelpoeder 50 mg, 

spinaziebladpoeder 50 mg, cacaoboon polyphenol extract 80 mg, druivenpit extract 

1:20 80 mg, groene thee extract 10:1 70 mg, zoethoutwortelpoeder 50 mg, gojibes 

extract 5:1 100 mg, mangosteen poeder 100 mg, nonipoeder 100 mg, kelppoeder 

0,10 mg, gemberwortelpoeder 60 mg, rode iep bastpoeder 15 mg, moringa poeder 

150 mg, alkalisch erwt proteine 100 mg, citrus bioflavonoïden extract 95% 150 mg, 

     artisjokblad extract 15:1 150 mg, citroenzuur 150 mg, eleuterococcus 10:1 70 mg, 

     gotu kola extract 4:1 70 mg, rozemarijnblad extract 4:1 70 mg, mariadistel extract 

     70:1 70 mg, alpha-lipoiczuur 100 mg, ashwagandha 20:1 100 mg,   

     paardenbloemwortel extract 5:1 50 mg, basilicumblad extract 50 mg, betan glucans 

     5 mg, policosanol 8 mg, co enzym Q10 50 mg    

     Spijsverteringsenzym en super paddestoelencomplex 

     Astragalus extract 20:1 100 mg, Bromelaine 50 mg, Klitwortelpoeder 20 mg,  

     Reishi poeder 50 mg, Shitake poeder 50 mg, Papaïne 50 mg  

 

     Allergenen informatie: Bevat geen suiker, zout, mais, melk, ei of   

                   conserveringsmiddelen 

     Gebruik: Tenzij anders aanbevolen 1 maal per dag 1 dessertlepel   

                  vermengen met (vruchten)sap of een smoothie 

     Bewaaradvies: Droog en koel bewaren, maar niet in de koelkast. Buiten  

                  bereik van kinderen houden 

     Hoeveelheid: 300 gram 

 

 

 

 

 

 



 

P a g i n a  2 | 8 

 

MAGNESIUM CITRATE  € 17,85 

Magnesium is betrokken bij meer dan 300 reacties in het lichaam waarbij stoffen 

worden omgezet en is daardoor een zeer belangrijk mineraal. De veelzijdige manier 

waarop dit mineraal is betrokken bij diverse processen, laat zien hoe belangrijk het 

is daar voldoende van in ons lichaam te hebben. 

Magnesium Citrate is organisch gebonden en deze vorm kan goed worden 

opgenomen. Een magnesiumtekort is vaak te merken door spierkrampen en 

vermoeidheid. Magnesium wordt in de volksmond ook wel ‘ontspanningsmineraal’ 

genoemd en draagt als zodanig bij aan een ontspannen en evenwichtige psychische 

toestand. 

 

 

 

 

 

 

     Overige ingrediënten: Cellulose, Stearinezuur uit plantaardige bron,   

        Carboxymethylcellulose, Magnesiumstearaat uit plantaardige bron en een  

      plantaardige coating. 

     Bevat geen: Suiker, Zout, Zetmeel, Gist, Tarwe, Gluten, Maïs, Soja, Melk,  

      Eieren, Schaaldieren of houdbaarheidsstoffen. 

     Gebruik: 2 tabletten per dag, bij voorkeur tijdens de maaltijd. 

     Hoeveelheid: 100 tabletten 

 

 OMEGA-3 K2 D3  € 25,00 

Deze Omega-3 K2 & D3 is van wilde vis gemaakt. Omega-3 is gezond voor onze 

hersenen, hart en bloedvaten. Vitamine D3 zorgt o.a. voor een verhoogde 

calciumopname, verbeterde celdifferentiatie, goede spierfunctie, gezond 

immuunsysteem, sterke botten en tanden. Vitamine K2 zorgt dat de extra 

geabsorbeerde calcium op de plek terecht komt waar het functioneel is, de botten 

en de tanden. Vitamine K2 draagt bij tot een normale bloedstolling.  

 

Samenstelling - Bevat per softgel: 
• Wilde visolie 500 mg 
- EPA 250 mg 
- DHA 125 mg 

  • Vitamine D3 1000IU 
  • Vitamine K2 45 mcg 

Overige stoffen: Gelatine, glycerine, gezuiverd water. 
Allergenen info: Bevat geen suiker, zout, gist, tarwe, gluten, maïs, soja, melk, ei, schelpdieren of 
conserveringsmiddelen. 
Gebruik: Tenzij anders voorgeschreven 2 keer per dag 1 softgel tegelijk met de maaltijd. 

Inhoudsstoffen per twee 
geneesmiddel 

Hoeveelheid: 
% 
ADH 

Magnesium (Magnesium 
citraat)  

400 mg 100 % 
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VITAMINE D3  € 11,80 

Met de Vitamine D-1000 softgels krijgt u het aanbevolen niveau van deze essentiële vitamine ruimschoots binnen in 

de vorm van een zeer goed opneembare vloeibare softgel. Normaliter wordt vitamine D vanuit de voeding verkregen 

en via de huid uit het zonlicht. Vitamine D is echter niet overvloedig aanwezig in de voeding en doordat veel mensen 

zonlicht vermijden, is suppletie met vitamine D raadzaam om er zeker van te zijn dat het lichaam er voldoende van 

binnen krijgt. 

Inhoudsstoffen (per softgel) Hoeveelheid: ADH% 

Vitamine D3 (Cholecalciferol uit Lanoline) 1000 IU 500 % 

Overige stoffen: Extra vergine olijfolie, softgel capsules (gelatine, glycerine en gezuiverd water). 

Allergenen informatie: Bevat geen suiker, zout, gist, tarwe, gluten, maïs,                                                                   

      soja, melk, ei, schelpdieren of conserveringsmiddelen. 

          Gebruik: 1 softgel per dag tegelijk met de (warme) maaltijd. 

      Hoeveelheid: 90 softgels 

RESVERATROL-FLOW  € 28.95 

Inhoudsstoffen per capsule: gefermenteerde rode gist rijst 170 mg, mariadistel 

extract 50 mg, zwarte knoflook extract 25 mg, policosanol 5,26 mg, resveratrol 5 

mg, maretak extract 25 mg 

Allergenen informatie: Bevat geen zout, tarwe, gluten, mais, soja, melk, ei of 

conserveringsmiddelen 

Gebruik: Tenzij anders aanbevolen 2 maal per dag 1 capsule tegelijk met de maaltijd 

Bewaaradvies: Droog en koel bewaren, maar niet in de koelkast. Buiten bereik van 

kinderen houden 

Hoeveelheid: 60 capsules 

HERBAL INNER PEACE  € 29,70 

 

 

Inhoudsstoffen per capsule: chaga extract 50 mg, aswagandha extract 100 mg, 

rhodiola extract 75 mg, korean ginseng extract 75 mg, siberian ginseng extract 75 

mg, groene haver extract 75 mg, ginkgo biloba extract 40 mg, l-theanine 75 mg 

Allergenen informatie: Bevat geen suiker, zout, tarwe, mais, soja, melk, ei of 

conserveringsmiddelen 

Gebruik: Tenzij anders aanbevolen dagelijks 2 maal per dag 1 capsule tijdens de 

maaltijd innemen 

Bewaaradvies: Droog en koel bewaren, maar niet in de koelkast. Buiten bereik van kinderen houden  

      Hoeveelheid: 60 capsules 
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SYNBIOTICS PLUS  € 25,85 

Inhoudsstoffen (op basis van 1 capsule): 

Probiotica: 150 mg 

Totaal aantal melkzuurbacteriën: 30 billion 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, 

Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium infantis, 

Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus 

Prebiotica: Inuline 35 mg, fructo oligosaccharide 35 mg 

 Hulpstoffen: Magnesiumstearaat, aardappelzetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel. 

      Allergenen info: bevat geen suiker, zout, gist, tarwe, gluten, mais, mellk, ei of  

      conserveringsmiddelen.  

      Bewaaradvies: Droog en koel bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht  

      of  warmte. 

      Gebruik: 1 capsule per dag innemen met water of vruchtensap 

      Hoeveelheid: 30 vcaps 

 

ALGAE OIL  € 32,50 

Inhoudsstoffen (op basis van 1 softgel) 

algen olie 1000 mg, dha 400 mg, narium koperchlorofylline 100 mg 

Overige stoffen: bijenwas 40 mg, glycerine 73,60 mg, gezuiverd water 92,00 mg 

Allergenen info: bevat geen suiker, zout, gist, tarwe, gluten, mais, soja, melk, ei of 
conserveringsmiddelen 

Bewaaradvies: Droog en koel bewaren, maar niet in de koelkast en buiten bereik van 
kleine kinderen houden 

Gebruik: 2 maal 1 softgel per dag tegelijk met de maaltijd 

      Hoeveelheid: 60 softgels 
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VITAMINE C-1000mg CALIUM ASCORBAAT  € 33,50 

calcium ascorbaat verbinding - vertraagde afgifte - bioflavonoïden  

Linus Pauling, de grondlegger van de orthomoleculaire geneeskunde en 
meervoudig Nobelprijswinnaar, was een groot pleitbezorger van het gebruik van 
een flinke dagelijkse dosis vitamine C omdat dit zo’n ontzettend veelzijdige 
vitamine is.  

Deze vorm is niet zuur en veroorzaakt daardoor geen zure oprispingen of 
irritatie aan de maag bij personen die daarvoor gevoelig zijn. 

Inhoudsstoffen op basis van 1 tablet: Hoeveelheid: 
ADH % 

* 

Vitamine C (uit Calcium Ascorbaat)    1000 mg 1670 % 

Calcium (uit Calcium Ascorbaat) 110 mg 10 % 

Citrus Bioflavonoïden (37% van de totale hoeveelheid 

Bioflavonoïden is Hesperidine) 
500 mg + 

Acerola  50 mg + 

Rutine 50 mg   

* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, vastgesteld door de Gezondheidsraad op basis van een dieet van 2000 
calorieën. 

+ De ADH is voor deze stof niet vastgesteld. 

 

Overige ingrediënten: Microkrystalline cellulose, Maltodextrine, PVPP, Magnesiumstearaat, Coating. 
 
Gebruik: dagelijks 1 tablet, bij voorkeur tijdens de maaltijd. 
 
Allergeneninformatie: Bevat geen suiker, zout, gist, tarwe, gluten, soja, melk, ei, schelpdieren of 
conserveringsmiddelen. 
Natuurlijke variaties in kleur zijn mogelijk bij dit product. Het supplement is zo gemaakt dat er een geleidelijke 
afgifte plaats vindt binnen een tijdspanne van 2 uur. 

Hoeveelheid: 150 tabletten 
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RAW WHOLE FOOD MULTI 180  € 53,00 

Samenstelling 
Bevat per tablet: 
Vitamine A (beta-caroteen) 1666.66 IU 
Vitamine C (ascorbinezuur) 80 mg 
Vitamine D3 (cholecalciferol) 1333.33 IU 
Vitamine E (DI-alfa-tocoferylacetaat) 20 IU 
Thiamine (vitamine B1) (thiaminedifosfaat) 16.66 mg 
Riboflavine (vitamine B2) 16.66 mg 
Niacine (niacinamide) 16.66 mg 
Foliumzuur 266.66 mcg 
Vitamine B12 333.33 mcg 
Biotine (D-biotine) 666.66 mcg 
Panthotheenzuur (calciumpantothenaat) 20 mg 
Calcium (calcium carbonaat) 80 mg 
IJzer (ijzersulfaat) 12 mg 
Jodium (kalium jodium) 100 mcg 
Magnesium (magnesium oxide) 40 mg 
Zink (zink oxide) 10 mg 
Selenium (natriumseleniet) 16.66 mcg 
Koper (koper gluconaat) 0,33 mg 
Mangaan (mangaansulfaat) 1.33 mg 
Chroom (chroom picolinaat) 66.66 mcg 
Molybdeen (natriummolybdaat) 34 mcg 
Natrium 6.66 mg 
Potassium (kaliumchloride) 33.33 mg 
Choline (choline bitartraat) 6.66 mg 
Inositol 6.66 mg 
Boron (natriumtetraboraat) 0.66 mg 
Luteïne 6.66 mcg 
Citrus bio complex (citrusbioflavonoïdecomplex, hesperidine complex, 
rutine, quercetine) 33.33 mg 
Digestive enzyme blend 33.33 mg 
Betaïne HCL, bromelaïne (uit ananas), papaïne (uit papaya), amylase, 
lipase, cellulase, protease 
Omega blend 66.66 mg 
Lijnzaad, zonnebloemolie, borage poeder 
Green en whole food blend 346.66 mg 
Spirulina (spirulina platensis - plant), chlorella (chlorella vulgaris – plant), 
apple pectine (vrucht), gerst (hordeum vulgare), koperzout, haverextract 
Herb blend 66.66 mg 
Rode zonnehoed (echinacea purpurea - bovengrondse plant), gember 
(zingiber officinale - wortel), mariadistel (silybum marianum – zaad), 
cayenne (capsicum annuum – vrucht), Koreaanse ginseng extract (panax 
ginseng (wortel), ginkgo biloba extract (ginkgo biloba – blad), Canadese 
geelwortel (hydrastis canadensis – wortel) 
Vegetable blend 66.66 mg 
Peterselie poeder, knoflook (allium sativum – bol), bloemkool en 
wortelpoeder extract 
Fruit blend 66.66 mg 
Cranberry (vaccinium macrocarpon – vrucht), Amerikaanse bosbes 
(vaccinium corymbosum – vrucht), blauwe bosbes (vaccinium myrtillus – 
vrucht) 
Mushroom blend 33.33 mg 
Shiitake (lentinus edodes – bovengrondse plant), reishi (ganoderma 
lucidum – bovengrondse plant), maitake extract (grifola frondosa) 
 

Overige stoffen: Microkristallijne cellulose, natriumcarboxymethylzetmeel,magnesiumstearaat, coatingmiddel 
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Gebruik: Alleen voor volwassenen. 2 keer per dag 1 tablet, bij voorkeur tijdens de maaltijd. 
 
Allergenen informatie: Bevat gerstingrediënten. Bevat geen suiker, vis, kunstmatige smaak- of kleurstoffen of 
conserveringsmiddelen. 
 
Waarschuwing: Niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.  Raadpleeg een arts 
of therapeut als u medicatie slikt of ziek bent. Gebruik dit product niet als u allergisch bent voor zonnebloemen, 
hennep of margrietachtige bloemen. Stop het gebruik als zich vreemde verschijnselen voordoen en raadpleeg 
uw arts of therapeut. Niet voor personen onder de 18 jaar. 
 
Inhoud: 180 tabletten 

 
 

AQUA K2 COLLAGEN  € 57,90 

Samenstelling 

Bevat per sachet: 

Collageen peptide (gemaakt van vis) 6200 mg 

Curcuma longa extract (95% Curcumin) 250 mg 

Zwarte peper extract (95% Piperine) 100 mg 

Glucosamine Sulfaat 250 mg 

Chondroitine Sulfaat 180 mg 

MSM 100 mg 

Vitamine K2 75 mcg 

Vitamine D3 5 mcg 

Calciumcitraat 850 mg 

      Boswellia extract (60% Boswellin) 100 mg 

      Sinaasappelpoeder 100 mg 

      Vitamine B1 1.1 mg 

      Vitamine B2 1.4 mg 

      Vitamine B3 16 mg 

      Vitamine B5 6 mg 

      Vitamine B6 1.4 mg 

      Foliumzuur 200 mcg 

      Biotine 50 mcg 

      Vitamine A 800 mcg 

      Vitamine E 12 mg 

      Vitamine C 80 mg 

     Overige stoffen: Mannitol 1556.33 mg, Stevia 35 mg, Magnesium Stearate 50 

                 mg 

     Allergenen informatie: Bevat geen zout, tarwe, gluten, maïs, soja, melk, ei of 

     conserveringsmiddelen. 

      Beschrijving: 

      Collageen is een eiwit dat bestaat uit aminozuren, die op hun beurt zijn  

      opgebouwd uit koolstof, zuurstof en waterstof. Collageen bevat specifieke  

      aminozuren, te weten glycerine, proline, hydroxyproline en arginine. Collageen is 

      een structuur die overal in het lichaam wordt aangetroffen. Collageen is  

      daarmee één van de belangrijkste bouwstenen voor je botten, huid, spieren, 

      pezen en bindweefsel. Vitamine C speelt een belangrijke rol bij de opbouw van 

      collageen, want het functioneert als co-enzym en bij gebrek aan vitamine C 

      worden instabiele collageenvezels gevormd. 

      Aqua K2 collageen is gemaakt van vis, daardoor zijn de peptiden zeer klein en 

      worden zeer goed opgenomen door het lichaam. Viscollageen staat dichter bij 

      ons dan andere collageen. Er zijn ook stoffen aan de collageen toegevoegd voor 
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      een brede werking, zoals curcumin, glucosamine, chondroitine, msm, vitamine 

      K2 en vitamine D3. 

 

      Non GMO 

      Gebruik: Tenzij anders voorgeschreven 1 keer per dag 1 sachet oplossen in  
       water. 

                                                   Waarschuwing: Natuurlijke middelen kunnen invloed hebben op sommige 
               geneesmiddelen. Raadpleeg hiervoor een deskundige. 

       Inhoud: 30 sachets 

 


