Ontdek de
10 onmisbare
basissupplementen

Wat betekent gezondheid voor jou?

Hoe maken onze producten het verschil?

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn, het is genoeg energie hebben

Het belangrijkste is dat de essentiële voedingsstoffen uit onze pro-

om van het leven en de mensen om je heen te houden en voor

ducten zo efficiënt mogelijk in je bloed terechtkomen. Dat noemen

anderen te kunnen zorgen.

we ‘optimale opneembaarheid’ en garanderen we zo:

Optimale gezondheid is een samenspel tussen een gezonde
levensstijl en kwalitatief hoogstaande voedingssupplementen.
Maar hoe begin je eraan? Hoe weet je welke extra voedingsstoffen
je nodig hebt en welke supplementen voldoende kwalitatief zijn?
Wij kunnen helpen, dankzij 35 jaar ervaring met voedingssupplementen.

• Een goede vertering is onmisbaar om waardevolle voedingsstoffen goed op te nemen. Daarom zijn onze producten vrij van
toxische stoffen en allergenen, zodat ze je spijsvertering niet
belasten.
• We gebruiken enkel 100% natuurlijke grondstoffen die voldoen
aan de strengste kwaliteitseisen.

Vanuit onze missie: mensen activeren om actief aan de slag te
gaan met hun gezondheid, ondersteunen we al twee generaties
lang professionals en consumenten met raad en daad. Raad, want
wij geloven in de kracht van kennis vergaren en doorgeven. Daad,
want onze supplementen doen hun werk. Dat is geen toeval: tijdens
elke stap in het productieproces, ligt de nadruk op kwaliteitscontrole. Daarnaast garanderen onze unieke productietechnieken optimale opneembaarheid van vitaminen en mineralen.

• We combineren de juiste voedingstoffen in de ideale dosering,
zodat ze elkaars effect versterken (synergie).
• Onze supplementen bevatten de best opneembare vorm van
vitamines en mineralen (actieve vitamines en organisch gebonden mineralen).
• De actieve stoffen in onze producten zijn hoog gedoseerd, zodat
ze zeker effect hebben.

Benieuwd? In deze folder ontdek je onze toppers!

400 MG

MAGNESIUM
MET ACTIEVE
B-VITAMINES

per maatschepje (5g)

Acti-Mag Plus™
Magnesiumpreparaat met actieve
B-vitaminen en taurine
Unieke eigenschappen
•

Uitzonderlijk goede opneembaarheid & biologische
beschikbaarheid van magnesium

•

Sterke synergetische combinatie: rijk aan actieve B-vitamines,
taurine en silicium voor de optimale werking van magnesium

•

Poedervorm: het best getolereerd door maag en darmen

•

Aangename smaak

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

D-Mulsion® (Forte)

BESTSELLER !

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

Vrij van toxische emulgatoren

•

Eenvoudige dosering voor elke leeftijdscategorie

•

Gegarandeerde dosis vitamine D3 per druppel

•

Sterker klinisch effect in vergelijking met wekelijkse of
maandelijkse doseringen

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

VITAMINE
D3
per druppel

Unieke eigenschappen
• Hoge biologische beschikbaarheid door gebruik van een
natuurlijke micro-emulsie
•

10 MCG

50 MCG

VITAMINE
D3
per druppel

B-Active Complex™
Hooggedoseerd B-complex met
actieve B-vitamines

ACTIEVE
B-VITAMINES

Unieke eigenschappen
•

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

•

Hooggedoseerde taurine

•

Tablet met toevoeging van plantencultuur: vegetarisch, geen
synthetische hulpstoffen en goede opneembaarheid

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

Biotics 6-Plus™
Zes belangrijke
spijsverteringsenzymen

250 MG

PANCREATINE
per tablet

Unieke eigenschappen
•

Breedspectrum formule met koolhydraat-, eiwit-, en
vetsplitsende enzymen

•

Tablet met toevoeging van plantencultuur: vegetarisch, geen
synthetische hulpstoffen en goede opneembaarheid

Wat heeft jouw lichaam nodig?
Een (natuur)arts of therapeut kan je begeleiden en samen met jou gericht je gezondheid
verbeteren.
Op zoek naar een professional bij jou in de buurt? Je vindt er één via de Nederlandse
beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire
Geneeskunde, www.mbog.nl) of het Belgische kennis- en opleidingsinstituut BIOK
(www.biok.center).Benieuwd? In deze folder ontdek je onze toppers!

250 MG

CurcumRx™

CURCUMA LONGA
112,5 MG

Micro-emulsie van kurkuma
met vertraagde afgifte

ACTIEVE
CURCUMINOÏDEN
per capsule

Unieke eigenschappen
• Hoogste biologische beschikbaarheid
•

Vertraagde vrijstelling (therapeutisch effect van minimaal 12 uur)

•

Vrij van chemische solventen en piperine

•

Niet-belastende, gepatenteerde emulsietechniek

•

Breed inzetbaar

Curcuma longa draagt bij tot:
• Het bevorderen van de spijsvertering
•

Het soepel houden van de gewrichten

•

Het gezond houden van de natuurlijke weerstand

Glycozyme Forte™
Brede formule ter ondersteuning van de
bloedsuikerspiegel
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

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

100 MG

GYMNEMA
SYLVESTRE
100 MG

BERBERINE
per capsule

Bi-Omega-500™
Natuurlijke, hoog gezuiverde
visolie als triglyceriden.
Hoge concentratie EPA en DHA

285 MG

EPA

215 MG

DHA

per capsule

Unieke eigenschappen
•

Visolie uit ansjovis: kleine vis, die schoner is en duurzaam gevangen
wordt

•

Hoge concentratie EPA & DHA als triglyceriden

•

Uniek op meerdere controle- en zuiverheidscertificaten: Orivo,
Omnipure en Friends of the Sea

•

Capsule van lycopeen beschermt tegen oxidatie

De ingrediënten in Bi-Omega-500 (voor 1 capsule) dragen bij tot:
•

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
200mg DHA naast de dagelijks aanbevolen dagelijkse inname van
omega 3 vetzuren voor volwassenen, d.w.z. 250 mg DHA en EPA.

•

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.

Bestel op werkdagen vóór 17 uur en
je bestelling vertrekt vandaag nog!
Vind je ideale voedingssupplementen op
www.energeticanatura.com
Graag meer uitleg over online bestellen?
Die vind je op de achterkant van deze folder.

*Ook beschikbaar in hogere
dosering: Bi-Omega-1000™

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
per capsule

Unieke eigenschappen
• Synergetisch antioxidantencomplex met zwavelhoudende
aminozuren
•

Natuurlijke enzymatische antioxidanten

•

Capsule met toevoeging van plantencultuur: vegetarisch, geen
synthetische hulpstoffen en goede opneembaarheid

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

NutriClear

®

Volledige shake voor darmen en lever,
tevens maaltijdvervanger

400 MG

MCT-OLIE
167 MG

L-GLUTAMINE
per afgestreken
maatschepje (11,2 g)

Unieke eigenschappen
• Nutritioneel multivitamine-mineralenpreparaat aangevuld met
middellange keten vetzuren (MCT)
•

Hooggedoseerd aan L-glutamine en trimethylglycine

•

Omvat spoorelementen: molybdeen en jodium

•

Poeder: gemakkelijk doseerbaar en opneembaar

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 normaal zuur-base en koolhydraatmetabolisme

•

De instandhouding van normale bloedsuikergehalten

•

De instandhouding van normale slijmvliezen

•

De bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress

•

De normale werking van het immuunsysteem

Op zoek naar een professional bij jou in de buurt?
Je vindt er één via de Nederlandse beroepsvereniging MBOG
(Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde,
www.mbog.nl) of het Belgische kennis- en opleidingsinstituut BIOK
(www.biok.center).
Een (natuur)arts of therapeut kan nagaan wat jouw lichaam nodig heeft. Zo
verbeter je gericht je gezondheid.

Je lichaam optimaal
ondersteunen met
supplementen van topkwaliteit?
Bestel eenvoudig online via
www.energeticanatura.com
Bestellen op werkdagen vóór 17u
= zelfde dag verzonden

Heb je een vraag of een tip? We horen graag van je!

Customer service
Email: info@energeticanatura.com
Tel.: 0114 32 14 61 (NL)
03 789 09 59 (BE)
Alle werkdagen van 8u30 tot 17u00

Specifieke wetenschappelijke vragen (bijvoorbeeld
over de samenstelling van een product)
Science afdeling
Email: science@energeticanatura.com
Tel.: 0114 20 50 00 (NL)
03 808 41 43 (BE)
Dinsdag van 14u00 tot 17u00
Donderdag van 10u00 tot 12u30

PM0120

Vragen over bestellen en algemene vragen

