
Maak kennis met het BIOAMOLES gamma

CATALOGUS



Welkom bij Bioamoles, 

We zijn een Vlaams bedrijf dat staat voor het “ontwikkelen” en “commercialiseren” van natuurlijke en kwalitatief 
hoogstaande voedingssupplementen. Onze taak is onder andere R&D en het op de markt brengen van doeltreffende,
vernieuwende producten die alle noodzakelijke ingrediënten bevatten om het lichaam te ondersteunen in het optimaal 
functioneren, vanuit de meerwaarde van systeemondersteuning.
 
De ontwikkeling van onze producten gebeurt in samenspraak met artsen en apothekers; zo komen wij tot optimaal 
en wetenschappelijk onderbouwde producten. 

Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en gestandaardiseerde grondstoffen van farmaceutische kwaliteit. 
Bioamoles ondersteunt de lokale economie door bewust te kiezen voor lokale bedrijven voor de productie, verpakking 
en verdeling van haar gamma.  
 
Onze productieprocessen beantwoorden aan de strengste normen (GMP en ISO 22000 standaard HACCP) waardoor 
onze producten volkomen veilig zijn in gebruik. Elk product heeft een NUT-nummer, wat aangeeft dat het product 
genotificeerd is volgens de strikte wettelijke bepalingen van de Belgische overheid, die de strengste zijn in Europa.  
Alsook hebben alle producten een EAN-code (Europese Artikelnummering). 

Wettelijke bepalingen: 
 
De Europese wetgeving schrijft voor dat een voedingssupplement dient om een gezonde mens gezond te helpen houden. Dat betekent dat het voor voedings-
supplementen wettelijk verboden is om claims te maken die verwijzen naar ziekte of genezen. Algemeen geldt dat een voedingssupplement geen vervanging is 
voor gezonde voeding en levensstijl. Bij ziekte moet u steeds een arts raadplegen. Voor een aantal natuurlijke stoffen verplicht de wet om mogelijke interacties 
met klassieke behandeling te vermelden, bij twijfel: raadpleeg uw arts of apotheker, zij kunnen bij Bioamoles alle nuttige informatie opvragen. 
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Afweersysteem / weerstand
• Chlorogerm
• Gluthyphar
• Mitophar
• Roxophar
• Supraphar
• Uncartophar
• Venaphar

Antioxidanten
• Chlorogerm
• Circuphar
• Detoxiphar
• Gluthyphar
• Lipiphar
• Mitophar
• Roxophar
• Venaphar

Andere
• Co-enzyphar
• Enzyphar
• Metsulphar

Botten
• Aminophar
• Calciphar

Cholesterol
• Cholephar forte
• Lipiphar

Energie en vitaliteit
• Chlorogerm
• Stressphar
• Supraphar

Geheugen / zenuwstelsel
• Circuphar
• Noctiphar
• Serbiphar
• Stressphar
• Supraphar

Gewrichten
• Athrophar
• Uncartophar

 Hart en bloedvaten
• Cholekrill
• Cholephar forte
• Circuphar
• Lipiphar
• Serbiphar
• Supraphar
• Venaphar

Lage urinewegen
• Uncartophar

Lever / spijsvertering
• Cholekrill
• Detoxiphar
• Gluthyphar
• Lipiphar
• Mitophar
• Venaphar

Stress en relaxatie
• Heriphar
• Noctiphar
• Stressphar
• Supraphar
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A PRODUCT OMSCHRIJVING PAG.

Aminophar Draagt bij tot het behoud van normale spieropbouw en helpt de instandhouding van normale botten. P4

Athrophar Ondersteunt het behoud van gezonde en soepele gewrichten. P5

Calciphar Bevordert gezonde botten, tanden en spieren. P6

Chlorogerm Goed voor een normaal energiepeil, ondersteunt de antioxidant capaciteit en helpt bij de hemoglobineproductie. P7

Cholekrill Goede bron van omega 3-vetzuren, bevordert gezonde homocysteïne- en vetwaarden. P8

Cholephar forte Helpt gezonde cholesterolwaarden te behouden en is goed voor de gezondheid van hart en bloedvaten. P9

Circuphar Biedt ondersteuning aan de normale doorbloeding en ondersteunt het behoud van mentaal welzijn. P10

Co-enzyphar Bevat co-enzym Q10 en lecithine. P11

Detoxiphar Speelt een rol bij de ontgiftende werking van de lever en ondersteunt de antioxidant capaciteit. P12

Enzyphar Een rijk enzymencomplex: pancreatine, bromelaïne, papaïne, trypsine, rutine, catalase, lipase en superoxide dismutase. P13

Gluthyphar Ondersteunt het normaal functioneren van het afweersysteem, bevordert de darmreiniging en optimaliseert de 
normale leverfunctie. P14

Heriphar Biedt ondersteuning bij spanning, helpt het lichaam te herstellen na inspanning en is zacht relaxerend. P15

Lipiphar Optimaliseert het triglyceridengehalte en speelt een rol bij de bloedsuikerspiegel. P16

Metsulphar Bevat MSM in de meest zuivere vorm: OptiMSM®, in handige tabletvorm P17

Mitophar Bevordert spijsvertering en eetlust, speelt een rol bij de gezonde leverfunctie en het draagt bij aan de natuurlijke 
antioxidant capaciteit. P18

Noctiphar Draagt bij tot een gezonde nachtrust, relaxatie en helpt omgaan met stress en een drukke levensstijl. P19

Roxophar Goed voor de natuurlijke weerstand en heeft bovendien een antioxidant werking. P20

Serbiphar Speelt een rol bij de concentratie en het geheugen door het behoud van de normale hersendoorbloeding. P21

Stressphar Draagt bij tot het behoud van normale stressbestendigheid, ondersteunt het zenuwstelsel en helpt vermoeidheid te 
verminderen. P22

Supraphar Optimaliseert de fysieke en mentale prestaties, de stressbestendigheid en helpt het normaal werkend immuunsysteem. P23

Uncartophar Bevordert de normale weerstand van het organisme. P24

Venaphar Ondersteunt de gezondheid van hart en bloedvaten, draagt bij tot licht aanvoelende, fitte benen en heeft een 
antioxidant capaciteit. P25
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Bron van essentiële aminozuren.

1 tot 2 soeplepels* / dag
in koude drank 's morgens

Aminophar is een soja eiwit isolaat 
en bevat een zeer hoog gehalte aan 
eiwitten1 (+/- 90%). Deze soja eiwit-
ten zijn een rijke bron van essentië-
le aminozuren.

1  Eiwitten dragen bij tot het behoud van 
de normale spieropbouw en helpen de 
instandhouding van normale botten. 

INGREDIËNTEN 
PER POT 

ACTIEVE STOFFEN 
 

Soja eiwit isolaat 497 g

Bevat o.a.:

glutaminezuur, asparaginezuur, leucine, 
arginine, lysine, fenylalanine, serine, proline, 
isoleucine, alanine, glycine, threonine, 
histidine, cysteïne, methionine, tryptofaan 

NIET-ACTIEVE STOF 
 
Antiklontermiddel (siliciumdioxide)

* 1 soeplepel = 10 g
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Ondersteunt het behoud van 
gezonde en soepele gewrichten1.

2  /dag

Athrophar is een voedingssupplement 
met stoffen die bekend staan om hun 
ondersteunende eigenschappen in het 
behoud van soepele gewrichten1.

Bevat o.m. een hoog gedoseerd 
extract van Curcuma longa. 

1 Curcuma longa, Harpagophytum procum-
bens en Filipendula ulmaria ondersteunen 
het behoud van gezonde gewrichten. 

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 2 TABLETTEN 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Curcuma longa 
(Kurkuma)

500 mg 
(= 475 mg curcumine)

Harpagophytum procumbens
(Duivelsklauw)

400 mg 
 (= harpagosiden: 10% UV)

Filipendula ulmaria
(Moerasspirea)

200 mg

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddelen (magnesiumstearaat, 

siliciumdioxide)
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Bevordert gezonde botten1,4  
tanden1 en spieren2.

2  /dag

Calciphar is een calciumhoudend 
voedingssupplement, verrijkt met zink, 
vitamine D3 en vitamine K2. Goed 
voor gezonde botten1,4 en tanden1, 
de normale werking van de spieren2 
en een normale energieproductie3. 

1 Calcium carbonaat, calcium glycinaat, 
zink glycinaat, vitamine D3 en vitamine 
K2 dragen bij tot de instandhouding van  
normale botten en tanden.

2 Calcium carbonaat, calcium glycinaat en 
vitamine D3 spelen een rol bij de normale 
werking van de spieren. 

3 Calcium carbonaat en calcium glycinaat 
ondersteunen het energieleverend meta-
bolisme.

4 Vitamine D en calcium zijn nodig voor 
een normale groei en ontwikkeling van 
het beendergestel bij kinderen, alsook 
helpen ze om verlies van botmineralen 
te verminderen bij vrouwen in de meno- 
pauze.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 2 TABLETTEN 

ACTIEVE STOFFEN 
 

Calcium carbonaat 1900 mg
(= 665 mg Ca *83%)

Calcium bisglycinaat 220 mg 
(= 39.6 mg Ca *5%)

Glucosamine sulfaat 200 mg

Zink bisglycinaat 20 mg   
(= 4 mg Zn *40%)

Menaquinone (MK-7)
30 mcg 

(= Vit. K2 *40%)

Cholecalciferol 5 mcg 

(= Vit. D3 *100%)

* % RI = Referentie inname

NIET-ACTIEVE STOFFEN
 
Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddel (magnesiumstearaat)
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Goed voor een normaal 
energiepeil1 en ondersteunt 
de antioxidant capaciteit3.

1  /dag

Chlorogerm draagt bij tot het behoud 
van een normaal energiepeil1 en  
vitaal gevoel1. Daarnaast helpt het de 
natuurlijke weerstand2 te ondersteu-
nen. 

Dit voedingssupplement heeft een  
antioxidant capaciteit³. Het helpt 
eveneens bij de productie van he-
moglobine4 die zuurstof vervoert 
doorheen het lichaam. 

1 Spirulina helpt de vitaliteit van het lichaam 
te ondersteunen.

2 Chlorella en Spirulina dragen bij tot de  
natuurlijke weerstand van het lichaam. 

3 Chlorella, Spirulina en Coriandrum hebben 
een antioxidant capaciteit die het lichaam 
helpt beschermen tegen de gevolgen van 
oxidatieve stress. 

4 Chlorofyl is betrokken bij de productie van 
hemoglobine. In het lichaam kan chlorofyl 
ijzer insleutelen, daardoor heeft het een es-
sentiële rol in het functioneren van het hart, 
de spieren en de zenuwen. 

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Chlorella vulgaris 250 mg

Spirulina  
(Arthrospira platensis) 100 mg

Chlorofyl 100 mg

Coriandrum sativum
(Koriander) 50 mg

Alfa-liponzuur 50 mg

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddelen (magnesiumstearaat, 

siliciumdioxide)
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Goede bron van 
omega 3-vetzuren1.

1  /dag

Cholekrill is een uitstekend voedings-
supplement voor wie een bron van 
omega 3-vetzuren zoekt. 

Het bevat de omega 3-rijke Neptune 
Krill Oil®, geproduceerd via een gepa-
tenteerd proces. 

Cholekrill bevordert gezonde homo-
cysteïne-  en vetwaarden1, daar-
naast ondersteunt het de lever- 
functie1 .

Neptune Krill Oil® met zijn natuurlijk 
gehalte aan omega 3- vetzuren, zit 
boordevol waardevolle EPA/DHA en 
choline.

1 Choline draagt bij tot een normaal homo-
cysteïne en vetmetabolisme, daarnaast on-
derhoudt het de normale leverfunctie.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 CAPSULE 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Neptune Krill Oil (NKO™)

(1) 500 mg

Bevat o.a.:

Fosfolipiden ≥ 225 mg

Omega 3-vetzuren
EPA & DHA

≥ 125 mg

Choline ≥ 25 mg

Astaxanthine ≥ 180 mcg

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 
Stabilisatoren (gelatine (marine), glycerol, 
sorbitol, water) 

(1) NKO™ is a trademark of Neptune  
Technologies and Bioressources Inc.



Helpt gezonde  
cholesterolwaarden1 

te behouden. 

1  /dag

Cholephar forte bevat de gekende 
gefermenteerde rode gistrijst (rijk 
aan monacoline K = lovastatine), 
verrijkt met Commiphora mukul en 
co-enzym Q10. 

Dit voedingssupplement helpt ge-
zonde cholesterolwaarden1 te 
behouden. Het is goed voor de ge-
zondheid van hart en bloedvaten1. 

1 Commiphora mukul ondersteunt een 
gezond cholesterolniveau in het men-
selijk lichaam, daarnaast helpt het de 
gezondheid van hart en bloedvaten te 
ondersteunen.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Rode gistrijst
(fermentatie met Monascus  
purpureus)

350 mg
(= 5.25 mg monacoline K*)

Commiphora mukul  
(Mirre)

100 mg 
(= 7.5 mg guggulsterones)

Co-enzym Q10 50 mg

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Vulstoffen (microkristallijne cellulose, 
tricalciumfosfaat, hydroxypropylcellulose), 
Antiklontermiddelen (magnesiumstearaat,

siliciumdioxide)

*Gehalte aan monacoline K gecontroleerd 
door erkend labo.
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Biedt ondersteuning aan de 
normale doorbloeding2.

1  /dag

Circuphar biedt ondersteuning in het 
behoud van het mentaal welzijn1,  
de normale circulatie2 en de normale 
doorbloeding2 tot in de kleine haar-
vaatjes. 

Daarnaast zorgt het ook voor een 
normale bescherming tegen vrije 
radicalen3 in het lichaam, alsook ter 
bescherming bij oxidatieve stress4. 

 
1 Ginkgo biloba is goed voor het geheugen 
en andere cognitieve functies en helpt bij het 
behoud van de mentale gezondheid. 

2 Ginkgo biloba draagt bij tot de instandhou-
ding van een gezonde perifere microcirculatie. 
2 Vitis vinifera bevordert de gezondheid van 
hart en bloedvaten en helpt een normale 
bloeddruk in stand te houden. 

3 Vitis vinifera en Ginkgo biloba bevatten van 
nature voorkomende antioxidanten, deze 
helpen cellen en weefsels te beschermen  
tegen oxidatie.

4 Vitamine E draagt bij tot de bescherming 
van de cellen tegen oxidatieve stress.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Bromelaïne  500 mg

D-alfa-tocoferol 51.5 mg
(= Vit. E *429%)

Ginkgo biloba
50 mg

(≥ 12 mg flavonglycosiden) 
(≥ 3 mg terpeenlactonen) 

Vitis vinifera
(Wijnstok - druif)

50 mg
(= 47.5 mg polyfenolen)

* % RI = Referentie inname

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 
Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddelen (siliciumdioxide, 
magnesiumstearaat)
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Bevat co-enzym Q10 
en lecithine.

1  /dag

Co-enzyphar bevat co-enzym Q10 en 
lecithine. 

◊  Co-enzym Q10 is een vetoplosbare 
vitamineachtige stof, deze komt van 
nature voor in alle menselijke cellen. 
Daarnaast is co-enzym Q10 een elek-
tronendrager in de krebscyclus.

◊  Lecithine bekend als emulgator en 
als bouwstof voor het zenuwstelsel, is 
een essentieel bestanddeel van iedere 
lichaamscel en komt o.a. voor in cel-
membranen.

◊  Lecithine is een mengsel van gly-
colipiden, triglyceriden en fosfolipiden 
(in de biochemie spreekt men over fos-
fatidylcholine).

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN
 
Co-enzym Q10 60 mg

Lecithine 15 mg

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Stabilisatoren (maltodextrine, dicalcium-
fosfaat), Vulstof (microkristallijne cellulose), 

Antiklontermiddelen (siliciumdioxide, 
magnesiumstearaat)
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Speelt een rol bij de 
ontgiftende 

werking van de lever3.

1 tot 2  /dag

Detoxiphar bevat een complex aan 
natuurlijke ingrediënten die helpen 
instaan voor:

- een antioxidant1 werking
- het bevorderen van de normale 
   zuivering2 van het lichaam.
- de normale ontgiftende werking3 

   van de lever.
- het intact blijven van de lever4.

1 Chrysanthellum americanum, Silybum 
marianum en Cynara scolymus hebben 
een antioxidant capaciteit en beschermen 
tegen oxidatie van de cellen.

2 Betula alba draagt bij tot toxine elimi-
natie en bloedzuivering, daarnaast zorgt  
Peumus boldus Molina voor de intestinale  
gezondheid en zuivering.

3 Cynara scolymus en Silybum marianum  
ondersteunen de reinigende werking van 
de lever.

4 Silybum marianum, Cynara scolymus 
en Fumaria officinalis zorgen voor het  
behoud van een gezonde lever.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Chrysanthellum americanum
(Chrysant) 

200 mg

Silybum marianum 

(Mariadistel) 
100 mg

(= 80 mg silymarine)

Raphanus sativus  
(Zwarte radijs)

100 mg

Cynara scolymus 
(Artisjok)

100 mg
(= 2.5 mg cynarine)

Cichorium intybus
(Cichorei)

100 mg

Fumaria officinalis 
(Gewone duivenkervel)

50 mg
(≥ 75 mcg protopine)

Peumus boldus Molina 
(Boldo)

50 mg

Betula alba 
(Berk)

20 mg
(= 0.3 mg hyperosides)

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 
Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddelen (siliciumdioxide, 
magnesiumstearaat)
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Een rijk  
enzymencomplex.

1 tot 2  /dag

Enzyphar is een rijk enzymencomplex.

Pancreatine wordt geproduceerd in de  
alvleesklier en is een mengsel van verterings- 
enzymen die instaan voor koolhydraat- 
(amylase), vet- (lipase) en eiwitvertering (pro-
tease). 

Bromelaïne met als belangrijkste fractie een 
groep eiwitsplitsende enzymen.

Papaïne is een plantaardig eiwitsplitsend  
enzym, lijkend op het lichaamseigen pepsine 
en te vergelijken met bromelaïne.

Trypsine is een eiwitafbrekend enzym en komt 
in de dunne darm van de mens en vele dier-
soorten voor. Trypsinogeen wordt gemaakt 
in de alvleesklier en is de inactieve vorm van 
trypsine.

Rutine fungeert als quercetine (flavonoïde)  
leverancier voor de dikke darm. 

Catalase is een enzym dat waterstofperoxide 
omzet in water en zuurstofgas.

Lipasen zijn enzymen die vetten splitsen in 
glycerol en vetzuren. 

Superoxide dismutase is een essentieel  
enzym dat zuurstofradicalen 'opruimt'. 

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Pancreatine 170 mg

Bromelaïne 150 mg

Papaïne 100 mg

Trypsine 60 mg

Rutine 50 mg

Bèta-galactosidase 50 mg

Catalase 30 mg

Lipase 10 mg

Superoxide Dismutase (SOD) 10 mg

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddelen (magnesiumstearaat, 

siliciumdioxide)
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Ondersteunt het normaal 
functioneren van het 

afweersysteem1.

1 tot 2  /dag

Gluthyphar is een voedingssupple-
ment met Thymus vulgaris, N-Acetyl 
L-Cysteïne en gereduceerd gluta- 
thion dat bijdraagt tot de onder-
steuning van het normaal functio- 
nerend afweersysteem1 en ont-
gifting2. Het helpt bij de normale 
leverfuntie3. Bovendien heeft het 
een antioxidant werking4. 

1 Thymus vulgaris draagt bij aan de 
natuurlijke weerstand van het lichaam, 
het is goed voor het immuunsysteem. 

2 Thymus vulgaris zorgt voor eliminatie 
van toxines (bloedzuivering & nierex-
cretie). Daarnaast helpt het de nor-
male darmtransit te onderhouden en 
bevordert de darmreiniging. 

3 Thymus vulgaris optimaliseert de 
normale leverfunctie en helpt de lever 
te beschermen. 

4 Thymus vulgaris heeft een antioxidant 
capaciteit, het helpt cellen en weefsels 
beschermen tegen oxidatie.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Thymus vulgaris  
(Tijm)

300 mg

N-Acetyl L-Cysteïne 100 mg

L-Glutathion 75 mg

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 
Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddelen (magnesiumstearaat, 
siliciumdioxide)
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Helpt te herstellen na 
inspanning1 en is zacht 

relaxerend2.

1  /dag

Heriphar bevat natuurlijke ingrediën-
ten  die het lichaam ondersteuning 
bieden bij spanning1,2, het lichaam 
helpt te herstellen na inspanning1 en 
is zacht relaxerend2.  

1 Nepeta cataria helpt het lichaam om 
stress en grote inspanning/hard werken te 
boven te komen.

2 Nepeta cataria is een kruid met herstel-
lende en licht ontspannende werking dat 
fysieke en mentale werkcapaciteiten bevor-
dert. 

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Hericum erinaceus  
Pom-Pom Mushroom
(Pruikzwam)

250 mg
( = 75 mg polysachariden) 

Nepeta cataria 
(Wild kattenkruid)

250 mg

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddelen (siliciumdioxide, 

magnesiumstearaat)
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Optimaliseert het  
triglyceridengehalte1.

1  /dag

Lipiphar draagt bij tot het behoud 
van:

- een normaal triglyceridengehalte1

- een normale bloedsuikerspiegel2

Daarnaast heeft het een significante 
antioxidant3 werking. 

1 Commiphora mukul helpt normale waar-
den van serumvetten en cholesterol te 
behouden. Tevens ondersteunt het de  
gezondheid van hart en bloedvaten. 

2 Gymnema sylvestre optimaliseert het  
behoud van een normale bloedsuikerspie-
gel en helpt hunker naar zoetigheid onder 
controle te houden. 
2 Rubus idaeus draagt bij tot normale 
glucose bloedwaarden en vertraagt de 
vertering en absorptie van koolhydraten. 

3 Commiphora mukul heeft een antioxidant 
capaciteit en kan cellen tegen oxidatie  
beschermen.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 

Gymnema sylvestre 250 mg
(= 62.5 mg gymnemisch zuur)

Commiphora mukul
(Mirre)

150 mg
(= 11.25 mg  guggulsterones)

Rubus idaeus
(Framboos)

125 mg

Citrus bioflavonoïden 100 mg
(= 50 mg hesperidine)

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 
Vulstof (microkristallijne cellulose),
Antiklontermiddelen (magnesiumstearaat, 
siliciumdioxide), Clear coating
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MSM in de meest 
zuivere vorm.

1 tot 2  /dag

Metsulphar bevat MSM in de meest 
zuivere vorm (OptiMSM®) en is een 
handige tabletvorm.

◊ MSM is een organische zwavel- 
verbinding die van nature voorkomt in 
plant, dier en mens. 

◊ MSM bevat goed opneembare zwavel 
en methylgroepen. 

◊ Zwavel is een belangrijk structureel 
bestanddeel van bindweefsel (zoals 
kraakbeen) en huid. 

◊ MSM is een methyldonor van belang 
voor methyleringsprocessen in het 
lichaam.  

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOF 
 
Methylsulfonylmethaan 
OptiMSM®

500 mg

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddel (magnesiumstearaat)
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Bevordert de 
spijsvertering1 en de eetlust1.

1  /dag

Mitophar is een voedingssupplement 
met Brassica oleracea, Silybum mari-
anum, Curcuma longa en Piper nigrum 
ter ondersteuning van de spijsverte-
ring1 en de eetlust1. 

Het bevordert de gezonde leverfunc-
tie2 en immuniteit3. Bovendien draagt 
het bij aan de natuurlijke antioxidant 
capaciteit4.

1 Curcuma longa en Piper nigrum bevorde-
ren de spijsvertering en een gezonde eet-
lust. 
2 Silybum marianum en Piper nigrum on-
dersteunen de reinigende werking van de 
lever. 
2 Curcuma longa helpt de gezondheid van 
de lever te ondersteunen. 
2 Piper nigrum ondersteunt de leverfunctie 
door de bloedcirculatie in de fijne bloedva-
ten en haarvaatjes te bevorderen. 
3 Curcuma longa helpt de efficiëntie van het 
immuunsysteem te behouden. 
4 Silybum marianum, Curcuma longa en  
Piper nigrum hebben noemenswaardige 
antioxidant eigenschappen.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Brassica oleracea 
(Broccoli)

200 mg
(= 20 mg glucoraphanin)

Silybum marianum 
(Mariadistel) 

125 mg
(= 100 mg silymarine)

Curcuma longa 
(Kurkuma)

125 mg
(= 118.75 mg curcumine )

Piper nigrum 
(Zwarte peper - BioPerine®)

4 mg
(= 3.8 mg piperine)

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 
Vulstoffen (microkristallijne cellulose, 
tricalciumfosfaat), Antiklontermiddelen 
(magnesiumstearaat, siliciumdioxide)

18



Draagt bij tot een 
gezonde nachtrust1.

2  /dag

Een uitgekiende combinatie van natuurlijke 
stoffen die vanuit traditioneel gebruik ge-
kend zijn voor het ondersteunen van een 
gezonde nachtrust1 en zorgen voor een 
optimale relaxatie². 

Noctiphar helpt omgaan met stress en 
een drukke levensstijl3 en draagt bij tot  
fysische en mentale gezondheid4.

1 Passiflora incarnata, Eschscholzia californica, 
Melissa officinalis en Avena sativa bevorderen 
de kwaliteit van de natuurlijke slaap, helpen bij 
het inslapen en een gezond slaappatroon in 
stand te houden. 

² Passiflora incarnata, Eschscholzia californica 
en Avena sativa dragen bij tot een optimale 
relaxatie en verminderen onrust & prikkelbaar-
heid. 

³ Passiflora incarnata, Eschscholzia californica 
en Melissa officinalis helpen stress te verlichten. 
³ Eschscholzia californica ondersteunt het rustig 
omgaan met stress van een drukke levensstijl. 

4Melissa officinalis bevordert een positief  
gemoed en een goede cognitieve functie. Het 
speelt ook een rol in het fysisch en mentaal  
welzijn.  

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 2 CAPSULES 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Passiflora incarnata 
(Passiebloem)

250 mg

Eschscholzia californica
(Slaapmutsje)

200 mg

Melissa officinalis
(Citroenmelisse)

200 mg

L-tryptofaan 200 mg 

Avena sativa
(Haver)

100 mg

GABA
(Gamma-aminoboterzuur)

100 mg  

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Geleermiddel (hypromellose), Vulstof (micro-
kristallijne cellulose), Antiklontermiddelen 

(magnesiumstearaat, siliciumdioxide)

Gegarandeerd zonder risico 
op gewenning of verslaving.
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Goed voor de natuurlijke 
weerstand1.

1  /dag

Roxophar met extract van schors 
van de Lapacho boom (= Pau 
d’Arco boom), helpt de natuurlijke 
weerstand1 te behouden. 

Bovendien heeft het een antioxi-
dant werking2. 

1 Tabebuia impetiginosa biedt een  
antioxidant werking en verhoogt de  
natuurlijke weerstand van het organis-
me tegen ernstige omgevingsfactoren. 

2 Tabebuia impetiginosa heeft een anti-
oxidant capaciteit en beschermt tegen 
oxidatie van de cellen.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOF 
 
Tabebuia impetiginosa Standley
(Lapacho schors)

500 mg
(= 5 mg lapachol)

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 
Vulstof (microkristallijne cellulose),
Stabilisator (maltodextrine), Antiklonter-
middelen (magnesiumstearaat, siliciumdioxide)
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Speelt een rol bij de
concentratie2 en het

geheugen2.

1  /dag

Serbiphar draagt bij tot het behoud 
van de normale hersendoorbloe-
ding¹, helpt bij de ondersteuning van 
het concentratievermogen² en bij 
het behoud van een goed geheugen- 
vermogen². 

Ideaal voor de instandhouding van 
de normale capaciteit tot geestelijke  
inspanningen² zowel in dagdagelijkse 
situaties als tijdens examens of perio-
des van geestelijke belasting. 

¹ Ginkgo biloba draagt bij tot de instand-
houding van een gezonde perifere micro-
circulatie. 

² Ginkgo biloba helpt een goed mentaal 
evenwicht, het geheugen & andere  
cognitieve functies in stand te houden. 
 

² Ginkgo biloba helpt bij het behoud van 
de mentale gezondheid en heeft een anti- 
oxidant werking.

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 

Fosfolipiden 200 mg
(= 100 mg fosfatidylserine)

Ginkgo biloba
50 mg

(≥ 12 mg flavonglycosiden) 
(≥ 3 mg terpeenlactonen)

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Stabilisator (maltodextrine), 
Vulstof (microkristallijne cellulose), Antiklonter-

middelen (magnesiumstearaat, siliciumdioxide)
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Draagt bij tot het behoud
van normale

stressbestendigheid3.

2 tot 3  /dag

Stressphar is een uitstekende bron van goed 
opneembare magnesium (aminozuur ge-
cheleerd) en is rijk aan vitamines B met de 
actieve vorm van vitamine B6, B9 en B12 
voor een gegarandeerde effectiviteit. 

Dit voedingssupplement helpt vermoeidheid 
en moeheid¹ verminderen. Stressphar onder-
steunt het zenuwstelsel², helpt de geestelij-
ke balans te behouden en biedt ondersteu-
ning bij stress³. Het draagt bij tot een goed 
energieleverend metabolisme4 en bevor-
dert de spierfunctie5. 

¹ Magnesiumbisglycinaat, vitamine B2, B6 en B9 
dragen bij tot het verminderen van vermoeidheid 
en moeheid.

² Magnesiumbisglycinaat, vitamine B1, B2, B6 en 
B12 bieden ondersteuning bij het normaal functio-
neren van het zenuwstelsel. 

³ Magnesiumbisglycinaat, vitamine B1, B6, B9 en 
B12 helpen bij het in stand houden van de psycho-
logische functies. 

4 Magnesiumbisglycinaat, vitamine B1, B2, B6  
spelen een rol bij het normaal energieleverend  
metabolisme. 

5 Magnesiumbisglycinaat is goed voor de spier-
functie. 

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 2 TABLETTEN 

ACTIEVE STOFFEN  

Magnesiumbisglycinaat 1000.8 mg
(= 200.16 mg Mg *53%)

Taurine 266.67 mg

Arginine 110.67 mg  

Nicotinamide 13.33 mg 
(= Vit. B3 *83%)

D-calcium pantothenaat 7.23 mg  
(= 6.65 mg Vit. B5 *111%)

Pyridoxal-5’-fosfaat
(actieve vorm Vit. B6)

3.96 mg 
(= Vit. B6 *283%)

Riboflavine 2.67 mg 

(= Vit. B2 *191%)

Thiamine HCI 2.37 mg 
(= 2.09 mg Vit. B1 *190%)

5-MTHF
(Foliumzuur, actieve vorm  Vit. B9)

370 mcg 
(= Vit. B9 *185%)

Methylcobalamine
(actieve vorm  Vit. B12)

2 mcg 

(= Vit. B12 *80%)

* % RI = Referentie inname

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
Vulstof (microkristallijne cellulose), Clear coating,
Antiklontermiddelen (magnesiumstearaat, 
siliciumdioxide)
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Optimaliseert de 
fysieke & mentale prestaties2.

1  /dag

Supraphar draagt bij tot het behoud van 
een flexibel aanpassingsvermogen¹ en 
de instandhouding van een goede stress- 
bestendigheid¹. Alsook helpt het bij fysieke 
& mentale prestaties². 

Dit voedingssupplement ondersteunt de  
algemene gezondheid³ en het normaal  
werkend immuunsysteem4. 

¹ Rhodiola rosea en Withania somnifera helpen  
het organisme bij emotionele stress & bij slaap- 
problemen om zich aan te passen en om de  
gemoedstoestand te verbeteren. 
¹ Vitamine B12 draagt bij tot de normale functie van 
het zenuwstelsel en de psychologische functies.

² Rhodiola Rosea, Withania somnifera, Eleuterococ-
cus senticosus en vitamine B12 ondersteunen de 
fysieke & mentale capaciteit bij vermoeidheid en 
uitputting.
² Withania somnifera bevordert de concentratie. 

³ Rhodiola Rosea en Withania somnifera ondersteu-
nen de gezondheid van hart en bloedvaten. 

4 Vitamine B12 en Eleuterococcus senticosus dragen 
bij tot een normaal functionerend immuunsysteem. 

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 

Rhodiola rosea
300 mg

(= 3 mg salidroside en  
9 mg rosavin)

Withania somnifera
(Ashwaganda)

250 mg
(= 6.25 mg withanoliden)

Eleuterococcus senticosus
(Siberische ginseng)

250 mg
(= 2 mg eleutheroside)

Methylcobalamine
(actieve vorm Vit. B12)

50 mcg
(= Vit. B12 *2000%)

* % RI = Referentie inname

 

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Vulstof (microkristallijne cellulose), Antiklonter- 
middelen (magnesiumstearaat, siliciumdioxide)
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Bevordert de normale 
weerstand1 van het organisme. 

1  /dag

Uncartophar ondersteunt het be-
houd van de normale weerstand¹ 
van het organisme. 

Bovendien draagt het bij tot flexi-
bele gewrichten²  en het behoud 
van een goede gezondheid van 
lucht- en lagere urinewegen³.  

¹ Uncaria tomentosa verhoogt de weer-
stand van het organisme.
¹ Echinacea purpurea helpt het functio-
neren van het natuurlijk afweersysteem.

² Uncaria tomentosa ondersteunt de 
flexibiliteit van de gewrichten. 

³ Echinacea purpurea draagt bij tot de 
gezondheid van de lagere urinewegen 
en de luchtwegen. 

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Uncaria tomentosa 
(Katsklauw)

750 mg
(= 22.5 mg alkaloïden)

Echinacea purpurea  
(Rode zonnehoed)

50 mg
(= 2 mg fenolen)

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 
Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Antiklontermiddelen (magnesiumstearaat, 
siliciumdioxide)
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Ondersteunt de gezondheid 
van hart en bloedvaten1.

1  /dag

Venaphar draagt bij tot de gezondheid 
van hart en bloedvaten¹, daarnaast biedt 
het ondersteuning bij zware benen². 
 
Het bevordert een normale werking van 
maag en vertering³. Daarnaast heeft 
Venaphar een antioxidant capaciteit4. 

¹ Achillea millefolium helpt een normale  
vasculaire gezondheid te behouden en 
draagt bij tot het verminderen van cholesterol 
in het bloed. 

² Aesculus hippocastanum ondersteunt een 
gezonde veneuze circulatie in de benen. 
² Ruscus aculeatus bevordert de goede circu-
latie en helpt het gevoel van zware benen te 
verminderen. 

³ Aesculus hippocastanum optimaliseert de 
fysiologische zuurtegraad balans van de 
maag. 
³ Achillea millefolium helpt de vertering te ver-
gemakkelijken. 

4 Aesculus hippocastanum en Vitis vinifera 
dragen bij aan de antioxidant capaciteit van 
het lichaam. 

INGREDIËNTEN 
PER DAGDOSIS VAN 1 TABLET 

ACTIEVE STOFFEN 
 
Aesculus hippocastanum 
(Witte paardekastanje)

150 mg

Vitis vinifera 
(Wijnstok - druif)

150 mg

Ruscus aculeatus 
(Muizedoorn)

150 mg

Achillea millefolium 
(Duizendblad)

5 mg 

NIET-ACTIEVE STOFFEN 
 

Vulstof (microkristallijne cellulose), 
Stabilisator (maltodextrine), 

Antiklontermiddel (magnesiumstearaat)
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PRODUCT INHOUD CNK - CODE EAN - CODE NOTIFICATIENR.

Aminophar 500 g poeder 3624-251 5430000724012 AS 1404/33

Athrophar 60 tabletten 4286-852 5430000724326 PL 1404/41

Calciphar 60 tabletten 3624-277 5430000724036 NUT/PL/AS 1404/14

Chlorogerm 60 tabletten 3624-285 5430000724043 PL/AS 1404/15

Cholekrill 60 capsules 3625-183 5430000724050 AS 1404/16

Cholephar forte 60 tabletten 3625-944 5430000724067 PL/AS 1404/32

Circuphar 60 tabletten 3624-301 5430000724081 PL/AS 1404/18

Co-enzyphar 60 tabletten 3624-319 5430000724098 AS 1404/19

Detoxiphar 60 tabletten 3624-327 5430000724104 PL 1404/39

Enzyphar 90 tabletten 4275-046 5430000724319 AS 1404/40

Gluthyphar 60 tabletten 3625-951 5430000724128 PL/AS 1404/22

Heriphar 60 tabletten 3625-969 5430000724135 PL 1404/23

Lipiphar 60 tabletten 3625-977 5430000724302 PL/AS 1404/42

Metsulphar 90 tabletten 3624-350 5430000724166 AS 1404/26

Mitophar 60 tabletten 3625-985 5430000724173 PL 1404/27

Noctiphar 60 capsules 3762-689 5430000724258 NUT/PL/AS 1404/37

Roxophar 60 tabletten 3624-368 5430000724180 PL 1404/28

Serbiphar 60 tabletten 3624-376 5430000724197 PL/AS 1404/29

Stressphar 60 tabletten 4137-162 5430000724296 NUT/AS 1404/38

Supraphar 60 tabletten 3624-392 5430000724210 NUT/PL 1404/35

Uncartophar 60 tabletten 3624-400 5430000724227 PL 1404/30

Venaphar 60 tabletten 3624-418 5430000724234 PL 1404/31
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