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400 MG

MAGNESIUM
MET ACTIEVE
B-VITAMINES

Acti-Mag Plus™

Magnesiumpreparaat met actieve B-vitaminen
en taurine
Magnesium, folaat, vitaminen B1, B2, B3, B5 en B6 dragen bij
tot:
•
•
•

De vermindering van vermoeidheid en moeheid
Een normale werking van de spieren
Een normaal energieleverend metabolisme

Unieke eigenschappen
•
•
•
•

Uitzonderlijk goede opneembaarheid & sterke synergetische
combinatie
Zeer rijk aan actieve B-vitamines
Poedervorm: het best getolereerd door maag en darmen
Aangename smaak

Bi-Omega-1000™

Natuurlijke, hoog gezuiverde visolie.
Hoge concentratie EPA en DHA

570 MG

EPA

430 MG

DHA draagt bij tot (bij minimum DHA: 250 mg):
DHA draagt bij tot de instandhouding van de normale
hersenfunctie en een normaal gezichtsvermogen. Het gunstige
effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg
DHA.
De inname van DHA door de moeder draagt bij tot de normale
ontwikkeling van de ogen en hersenen bij de foetus en bij
zuigelingen die borstvoeding krijgen. Het gunstige effect wordt
verkregen bij een dagelijkse inname van 200 mg DHA naast de
dagelijks aanbevolen dagelijkse inname van omega 3 vetzuren
voor volwassenen, d.w.z. 250 mg DHA en EPA

EPA & DHA dragen bij tot (bij EPA+DHA minimum: 250 mg):
EPA en DHA dragen bij tot de normale werking van het hart. Het
gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van
250 mg EPA en DHA.

DHA

B-active Complex™

Hooggedoseerd B-complex met
actieve B-vitamines

ACTIEVE
B-VITAMINES

Folaat en vitaminen B1, B2, B3, B5, B6 en B12 dragen bij tot:
•

De vermindering van vermoeidheid en moeheid

•

De normale werking van het zenuwstelsel

•

Een normaal energieleverend metabolisme

Unieke eigenschappen
•

Compleet B-vitamine preparaat incl. biotine, choline, inositol, PABA
en taurine

•

Hooggedoseerde taurine

•

Tablet op basis van plantencultuur: vegetarisch, geen synthetische
hulpstoffen en goede opneembaarheid

Biotics 6-Plus™
Zes belangrijke
spijsverteringsenzymen

250 MG

PANCREATINE

Unieke eigenschappen
•
•

Breedspectrum formule met koolhydraat-, eiwit-, en
vetsplitsende enzymen
Tablet op basis van plantencultuur: vegetarisch, geen
synthetische hulpstoffen en goede opneembaarheid

250 MG

CURCUMA LONGA

CurcumRX™

Micro-emulsie van curcuma
met vertraagde afgifte
Curcuma longa draagt bij tot:

112,5 MG

ACTIEVE
CURCUMINOÏDEN
PER CAPSULE

(botanical on-hold claims / evaluatie gezondheidsclaims zijn lopende)

•
•
•

Het bevorderen van de spijsvertering
Het soepel houden van de gewrichten
Het gezond houden van de natuurlijke weerstand

Unieke eigenschappen
• Hoogste biologische beschikbaarheid
• Vertraagde vrijstelling (time released waardoor langdurig effect)
• Vrij van chemische solventen
• Op basis van de volledige natuurlijke matrix
• Breed inzetbaar

Glycozyme Forte

™

Complex van vitamines, mineralen
en kruiden waaronder Gymnema
sylvestra, kaneel en berberine
Biotine, chroom, mangaan, seleen, zink en de
vitaminen B2, B6, C en E dragen bij tot:
• De bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
• De instandhouding van normale bloedsuikergehalten
• Een normaal koolhydraatmetabolisme
• De regulering van de hormonale activiteit
• Een normaal metabolisme van de macronutriënten
Unieke eigenschappen
• Synergetische formule met o.a. vitamine C, chroom, zink
en essentiële aminozuren
• Met 6 specifieke nutriënten die cellen mee beschermen
tegen oxidatieve stress (Mn, Se, Zn, B2, C, E)
• Krachtige fytonutriënten zoals Gymnema sylvestre,
Berberine en Chinese kaneel

100 MG

GYMNEMA
SYLVESTRE
100 MG

BERBERINE

D-Mulsion® (Forte)

(Hooggedoseerde) micro-emulsie van
vitamine D voor een snelle en vrijwel
volledige opname

10 MCG

VITAMINE
D3

Vitamine D3 draagt bij tot:
• De instandhouding van normale botten
• De normale werking van het immuunsysteem
• Normale calciumgehalten in het bloed
• De instandhouding van de normale werking van de spieren
Unieke eigenschappen
• Hoge biologische beschikbaarheid door gebruik van de
activmulsion-techniek (op basis van natuurlijke micro-emulsie)
• Vrij van toxische emulgatoren
• Eenvoudige dosering voor elke leeftijdscategorie
• Gegarandeerde dosis vitamine D3 per druppel micro-emulsie
• Sterker klinisch effect in vergelijking met wekelijkse of
maandelijkse doseringen

50 MCG

VITAMINE
D3

Floracare XL

Krachtige combinatie
van pre- en
prosymbiotica

INULINE,
BIFIDOBACTERIËN
EN LACTOBACCILI

Unieke eigenschappen
• Krachtige formule met 3 pre- en 7 prosymbiotica die in
symbiose werken
• Een zeer hoog geconcentreerd prosymbioticum met
20 miljard (2 x 1010) kiemen prosymbiotica waaronder
bifidobacteriën, lactobacillen en streptoccocen
• Krachtige werking na maagpassage

Protect Plus™

Breed-spectrum
antioxidantencomplex met
co-enzymen

100 MG

VITAMINE C
NAC & GLUTATHION

Vitamine A, C, D, E, zink en seleen dragen bij tot:
• De bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress
• De instandhouding van normale slijmvliezen
• De normale werking van het immuunsysteem
Unieke eigenschappen
• Synergetisch antioxidantencomplex met zwavelhoudende
aminozuren
• Natuurlijke enzymatische antioxidanten
• Tablet op basis van plantencultuur: vegetarisch, geen
synthetische hulpstoffen en goede opneembaarheid

NutriClear®

Breedspectrum
multivitamine-mineralenshake
Biotine, chroom, folaat, jodium, koper, magnesium,
mangaan, seleen, vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C,
E en zink dragen bij tot:
• De vermindering van vermoeidheid en moeheid
• Een normaal energieleverend metabolisme
• Een normale DNA-synthese, vruchtbaarheid en
voortplanting
• Een normaal zuur-base en koolhydraatmetabolisme
• De instandhouding van normale bloedsuikergehalten
• De instandhouding van normale slijmvliezen
• De bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress
• De instandhouding van een normale huid
Unieke eigenschappen
• Nutritioneel multivitamine-mineralenpreparaat aangevuld
met middellange ketenvetzuren (MCT)
• Hooggedoseerd aan L-glutamine en trimethylglycine
• Omvat spoorelementen: molybdeen en jodium
• Poeder: gemakkelijk doseerbaar en opneembaar

0,6 G

MCT -OLIE
500 MG

L-GLUTAMINE

Je lichaam optimaal
ondersteunen met
supplementen van topkwaliteit?
Bestel eenvoudig online via
www.energeticanatura.com
gebruik code: ENERGY

Vandaag besteld = vandaag verzonden

