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Natural basics
to support

human systems

Gabriël Devriendt
Research & development Nutriphyt



“De beste en meest sublieme 
vorm van geneeskunde is  

preventie en de voeding speelt 
hierin een essentiële rol” 

Onze voeding kan een grote impact hebben op fysiologische processen in 
het lichaam, de synthese van ons genetisch materiaal en de cellulaire  
energieproductie, door het aanrijken van essentiële nutriënten zoals  
vitaminen, mineralen en antioxidanten. 

De voorbije decennia is ook duidelijk geworden dat nutritionele en omgevings-
factoren (o.a. synthetische stoffen zoals insecticiden, pesticiden, kleur- en 
smaakstoffen, PCB’s, …) een grote invloed hebben op de incidentie van kanker, 
hart- en vaatziekten en andere ziekten.

Naast de vele nutriënten bevat onze voeding ook substanties met functionele 
eigenschappen. Deze worden vaak ‘bioactieve’ moleculen genoemd en worden 
uitvoerig bestudeerd in de nutritionele wetenschappen. Ze worden hoofdzakelijk 
aangetroffen in groenten, fruit, kruiden en graansoorten en onderzoek toont aan 
dat ze belangrijk zijn in cellulaire communicatie, herstellen van DNA schade, 
metabolisatie en eliminatie van toxische stoffen, het antioxidant systeem en het 
moduleren van de immuunrespons. 

Nutriphyt staat voor kwalitatieve voedingssupplementen met de meest gunstige 
concentratie aan nutriënten om belangrijke processen in het lichaam optimaal 
te ondersteunen. Bijgevolg zijn onze producten uitermate geschikt om te com-
penseren voor de verminderde inname en de verminderde hoeveelheid essenti-
ele bouwstoffen die nog bewaard zijn in de geconsumeerde groenten en fruit van 
vandaag. 

Daarnaast streeft Nutriphyt voortdurend naar betere en vernieuwende produc-
ten die 100% natuurlijk zijn en bijdragen tot een gezond lichaam. Bovendien 
zijn al onze ontwikkelingen gebaseerd op strikt wetenschappelijke evidentie. Dit 
betekent onder andere dat er alleen gebruik gemaakt wordt van natuurlijke en 
gestandaardiseerde stoffen die wetenschappelijk voldoende onderbouwd zijn.

Vaak wordt er niet genoeg  
aandacht gegeven aan het belang 
en de voordelen die gezonde  
voedingsstoffen kunnen bieden
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Biologische producten mogen pas Bio of Biologisch genoemd wor-
den wanneer de volledige productie voldoet aan de strikte bio-wet-
geving en de producent een bio-label heeft ontvangen. In de praktijk 
komt het er op neer dat de grondstoffen afkomstig zijn uit de biologi-
sche landbouw, waar geen kunstmatige meststoffen en chemische 
pesticiden gebruikt worden. Op deze manier kan gegarandeerd 
worden dat de ‘biologische’ eindproducten vrij zijn van schadelijke 
stoffen die deze chemische middelen kunnen bevatten.

100% gegarandeerde natuurlijke oorsprong
De kwalitatief hoogstaande producten van Nutriphyt worden in 
België ontwikkeld, waar een strikte notificatieplicht voor voedings-
supplementen van kracht is. Voordat een product toegelaten kan 
worden moet een notificatiedossier door de overheid worden 
goedgekeurd. Dit dossier vereist voor alle bestanddelen een (bio-)
chemisch analysecertificaat dat onder andere de afwezigheid van 
schadelijke substanties aantoont. Dat al onze producten aan deze 
notificatieplicht voldoen, kunt u zien aan het notificatienummer 
dat op de Nutriphyt verpakkingen staat. Op deze manier wordt de 
veiligheid en natuurlijke oorsprong van onze voedingssupplementen 
steeds 100% gegarandeerd. 

Van biologisch naar “Clean Label”
We zijn volledig overtuigd van het belang van natuurlijke stoffen en 
daarom gaan we een stap verder. Naast de goed gecontroleerde 
actieve ingrediënten zijn in een voedingssupplement vaak ook hulp-
stoffen nodig om tot een volwaardig eindproduct te komen. Deze  
kunnen van synthetische oorsprong zijn en lactose, gluten of andere 
ongewenste stoffen bevatten. Daarom houden wij ook controle over 
de hulpstoffen in onze producten waardoor deze volledig natuur-
lijk vervaardigd kunnen worden, vrij van allergenen, synthetische 
hulpstoffen, zowel halal als koosjer. Enkel op deze manier kunnen 
wij 100% natuurlijke producten garanderen en streven wij naar een 
volledig “Clean Label” gamma.

Biologisch of Clean Label?

ISO gecertificeerd
De productmanufacturers die 
het Nutriphyt gamma maken 
hebben het ISO-certificaat 
en/of BRC-certificaat. 
Dit is het equivalent van  
het GMP-label voor  
voedingssupplementen.

CLEAN
LABEL

CLEAN
LABEL



Productinformatie
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Etherische oliën 15% (Gaultheria procumbens, Salvia 
sclarea, Rosmarinus offi cinalis, Cinamomum camphora).

Excipiënt: cetostearylalcohol, cetylalcohol, palmitinezuur, 
stearinezuur, oliezuur, linolzuur, arachidonzuur, kokosolie, 
jojobaolie, aqua conservans, glycerine.

Alledaags comfort voor spieren en gewrichten;

Gaultheria procumbens, Jojoba en Rosmarinus offi cinalis werken ontstekingswerend;

Gaultheria procumbens is daarnaast ook pijnstillend en spieropwarmend;

Rosmarinus offi cinalis is verder nog gekend voor het verlichten van spier- en gewrichtspijn.

VERPAKKING: Airless container van 50 ml

GEBRUIK: 2-6 maal per dag.

Artrisol
Melk-crème voor alledaags comfort 
van spieren en gewrichten.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Artrisol is uitermate geschikt voor het inmasseren van spieren en gewrichten. 
Deze bestaat uit 15% etherische oliën die gekend zijn voor hun heilzame invloed op spieren en gewrichten. 

FORMULE

VOORZORG
Enkel uitwendig gebruik. Mond, ogen en intieme delen vermijden. Gebruik staken indien er irritatie optreedt. Buiten het bereik 
van kinderen houden.

De vloeibare textuur van Artrisol is uitermate geschikt voor het inmasseren 
van pijnlijke spieren en gewrichten. De niet vette textuur, dringt snel in de 
huid en laat geen vlekken na.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of 

borstvoeding” bij gebruik van Ginkgo biloba-blad. 
• “Vraag raad aan uw arts of apotheker” bij gebruik van Serenoa repens (zaagpalm).

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 1 tablet: Zink (10 mg) 100%, Selenium (50 µg) 91%, Vit. B6 (0.49 mg) 35%, 
Vit. B9 (100 µg) 50%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%, Vit. C (14.6 mg) 18%, Vit. E (15.5 mg) 129%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide. Clean label coating (alginaten, glycerine, dextrose, 
microkristallijne cellulose, rijstderivaten, capric triglyceride).

VERPAKKING: 30 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 1 tablet/dag

Androxir®

Dagelijks behoud van de vitaliteit1
en mentale gezondheid2 bij de man.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Behoud van de vitaliteit door bij te dragen tot het verminderen van vermoeidheid en moeheid
(Vit. B6, B9, B12 en C) en de optimalisatie van het energieleverend metabolisme (Vit. B6, B12 en C);

Maca en Ginkgo biloba helpen bij het behoud van de mentale gezondheid;

Bacopa monnieri, Ginkgo biloba en zink zijn goed voor het geheugen en andere cognitieve functies;

Verschillende vitamines spelen een rol bij de normale werking van het zenuwstelsel (Vit. B6, B12 
en C) en het ondersteunen van de psychologische functie (Vit. B6, B9, B12 en C).

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Androxir is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen en 
plantenextracten die naast de vitaliteit1 en mentale gezondheid2 ook de balans van de gezondheidsbewuste man 
helpt ondersteunen.

FORMULE (per dagdosis van 1 tablet)

Actieve ingrediënten:
Lepidium meyenii (maca) 75 mg

Serenoa repens (zaagpalm) 70 mg

Bacopa monnieri (kleinbladige bacopa) 50 mg

Cucurbita pepo (pompoen) 50 mg

Fosfatidylserine / -choline 50 mg 

Liponzuur 25 mg

Linum usitatissimum (lijnzaad) 20 mg

Ginkgo biloba (ginkgo) 17.5 mg

Pinus maritima (zeeden) 10 mg

Zink(bisglycinaat) 10 mg

Selenium (selenomethionine) 50 µg

Co-enzym Q10 7.5 mg

L-Glutathion 7.5 mg

Vitamine B6 0.49 mg

Vitamine B9 (foliumzuur) 100 µg

Vitamine B12 1.5 µg

Vitamine C 14.6 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 15.5 mg
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De eeuwenoude wijsheden rond Maca
Maca, Peruaanse ginseng of Lepidium meyenii 
behoort tot de kruisbloemigen en zijn wortelknol 
wordt reeds duizenden jaren door de oorspronkelijke 
Peruaanse bevolking gebruikt voor zijn vele gezond-
heidsvoordelen.

Maca staat bekend als een adaptogeen, wat 
betekent dat ze een regulerend effect heeft op het 
lichaam. Zo draagt Maca bij tot een goed mentaal 
evenwicht en het behoud van de vitaliteit.

De wortel van de plant bevat naast essentiële 
aminozuren ook tal van vitamines, sterolen, 
mineralen en isothiocyanaten.

Unieke combinatie met Cucurbita pepo 
of pompoenpitextract

Op basis van een gepatenteerd proces 
voor ultieme zuiverheid en een 100% 
natuurlijk eindproduct, vrij van vetten 
en lipofi ele residuen. Dit garandeert de 
stabiliteit en kwaliteit van het extract.

Pompoenpitextracten zijn een grote bron 
van lignanen en ondersteunen de 
gezondheid van de onderste urine-
wegen, zoals ook blijkt uit eeuwenlange 
tradities.

Maca versterkt tevens het lichaam tijdens 
de menopauze.

“Maca is positief 
voor lichaam en geest”

Curmac®

Mentaal evenwicht1, urinewegen2 en menopauze3
Actieve ingrediënten:
Lepidium meyenii (maca) 500 mg

Cucurbita pepo (pompoen) 500 mg

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Siliciumdioxide. 
Glansmiddel: Stearinezuur. Coating (Geleermiddel: Hypromellose, 
Emulgator: Glycerine).

3

2

Maca (Lepidium meyenii) draagt bij tot een goed mentaal evenwicht en het behoud van de vitaliteit;

Cucurbita pepo ondersteunt de gezondheid van de onderste urinewegen;

Maca versterkt tevens het lichaam tijdens de menopauze.

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Curmac®

Ondersteunt naast het mentaal evenwicht en 
de vitaliteit1 ook de urinaire gezondheid2 en 
menopauzale overgang3.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Curmac is een voedingssupplement met een uitgekiende formule die bestaat uit hoogwaardige plantenextracten 
van Lepidium meyenii (maca) en Cucurbita pepo (pompoenpitten). Ondersteunt naast het mentaal evenwicht en 
de vitaliteit1 ook de urinaire gezondheid2 en menopauzale overgang3.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

VOORZORG
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en met (natuurlijke) coating voor neutralisatie van 
de smaak. Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.
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PRODUCTOMSCHRIJVING
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2

VERPAKKING: 60 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 2 capsules/dag

Chryssil®

Natuurlijke ondersteuning van de normale 
leverfunctie1, met antioxidanten2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Chryssil is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige plantenextracten, 
ter ondersteuning van de normale leverfunctie1, met specifi eke antioxidanten2.

FORMULE (per dagdosis van 2 capsules)

Actieve ingrediënten:
Silybum marianum (mariadistel) 300 mg

Chrysanthellum americanum (chrysant) 300 mg

L-Glutathion 40 mg

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). 
Plantaardige capsule: Geleermiddel: Pullulan.

VOORZORG
Te gebruiken vanaf 6 jaar. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Silybum marianum (mariadistel) ondersteunt de normale leverfunctie;

Silybum marianum bevat net als Chrysanthellum americanum (chrysant) antioxidatieve eigenschappen;

Hoogwaardig kruidenpreparaat met gereduceerd L-Glutathion.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen. Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding” 

bij gebruik van Ginkgo biloba-blad. 
• “Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklierbehandeling, gelieve uw arts te raadplegen” bij gebruik van Brassica 

oleracea (broccoli).

Actieve ingrediënten:
Lepidium meyenii (maca) 75 mg

Dioscorea villosa (wilde yam) 70 mg

Bacopa monnieri (kleinbladige bacopa) 50 mg

Fosfatidylserine / -choline 50 mg 

Brassica oleracea (broccoli) 25 mg

Liponzuur 25 mg

Linum usitatissimum (lijnzaad) 20 mg

Ginkgo biloba (ginkgo) 17.5 mg

Pinus maritima (zeeden) 10 mg

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 1 tablet: Zink (10 mg) 100%, Selenium (50 µg) 91%, Vit. B6 (0.49 mg) 35%, 
Vit. B9 (100 µg) 50%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%, Vit. C (14.6 mg) 18%, Vit. E (15.5 mg) 129%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide. Clean label coating (alginaten, glycerine, dextrose, 
microkristallijne cellulose, rijstderivaten, capric triglyceride).

VERPAKKING: 30 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 1 tablet/dag

Femoxir®

Ondersteunt naast het dagelijks behoud van de 
vitaliteit1 en mentale gezondheid2 ook het lichaam 
tijdens de menopauze3.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Behoud van de vitaliteit dankzij het verminderen van vermoeidheid en moeheid (Vit. B6, B9, B12 
en C) en de optimalisatie van het energieleverend metabolisme (Vit. B6, B12 en C);

Maca en Ginkgo biloba helpen bij het behoud van de mentale gezondheid;

Dioscorea villosa (wilde yam) versterkt het lichaam tijdens de menopauze;

Bacopa monnieri, Ginkgo biloba en zink zijn goed voor het geheugen en andere cognitieve functies;

Verschillende vitamines spelen een rol bij de normale werking van het zenuwstelsel (Vit. B6, B12 
en C) en het ondersteunen van de psychologische functie (Vit. B6, B9, B12 en C).

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Femoxir is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen en 
plantenextracten die naast de vitaliteit1 en mentale gezondheid2 ook de menopauzale overgang3 en de balans van 
de gezondheidsbewuste vrouw helpen te ondersteunen.

3

Zink(bisglycinaat) 10 mg

Selenium (selenomethionine) 50 µg

Co-enzym Q10 7.5 mg

L-Glutathion 7.5 mg

Vitamine B6 0.49 mg

Vitamine B9 (foliumzuur) 100 µg

Vitamine B12 1.5 µg

Vitamine C 14.6 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 15.5 mg

FORMULE (per dagdosis van 1 tablet)
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2

VERPAKKING: 60 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 2 capsules/dag

Chryssil®

Natuurlijke ondersteuning van de normale 
leverfunctie1, met antioxidanten2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Chryssil is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige plantenextracten, 
ter ondersteuning van de normale leverfunctie1, met specifi eke antioxidanten2.

FORMULE (per dagdosis van 2 capsules)

Actieve ingrediënten:
Silybum marianum (mariadistel) 300 mg

Chrysanthellum americanum (chrysant) 300 mg

L-Glutathion 40 mg

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). 
Plantaardige capsule: Geleermiddel: Pullulan.

VOORZORG
Te gebruiken vanaf 6 jaar. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Silybum marianum (mariadistel) ondersteunt de normale leverfunctie;

Silybum marianum bevat net als Chrysanthellum americanum (chrysant) antioxidatieve eigenschappen;

Hoogwaardig kruidenpreparaat met gereduceerd L-Glutathion.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen. Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding” 

bij gebruik van Ginkgo biloba-blad. 
• “Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklierbehandeling, gelieve uw arts te raadplegen” bij gebruik van Brassica 

oleracea (broccoli).

Actieve ingrediënten:
Lepidium meyenii (maca) 75 mg

Dioscorea villosa (wilde yam) 70 mg

Bacopa monnieri (kleinbladige bacopa) 50 mg

Fosfatidylserine / -choline 50 mg 

Brassica oleracea (broccoli) 25 mg

Liponzuur 25 mg

Linum usitatissimum (lijnzaad) 20 mg

Ginkgo biloba (ginkgo) 17.5 mg

Pinus maritima (zeeden) 10 mg

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 1 tablet: Zink (10 mg) 100%, Selenium (50 µg) 91%, Vit. B6 (0.49 mg) 35%, 
Vit. B9 (100 µg) 50%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%, Vit. C (14.6 mg) 18%, Vit. E (15.5 mg) 129%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide. Clean label coating (alginaten, glycerine, dextrose, 
microkristallijne cellulose, rijstderivaten, capric triglyceride).

VERPAKKING: 30 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 1 tablet/dag

Femoxir®

Ondersteunt naast het dagelijks behoud van de 
vitaliteit1 en mentale gezondheid2 ook het lichaam 
tijdens de menopauze3.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Behoud van de vitaliteit dankzij het verminderen van vermoeidheid en moeheid (Vit. B6, B9, B12 
en C) en de optimalisatie van het energieleverend metabolisme (Vit. B6, B12 en C);

Maca en Ginkgo biloba helpen bij het behoud van de mentale gezondheid;

Dioscorea villosa (wilde yam) versterkt het lichaam tijdens de menopauze;

Bacopa monnieri, Ginkgo biloba en zink zijn goed voor het geheugen en andere cognitieve functies;

Verschillende vitamines spelen een rol bij de normale werking van het zenuwstelsel (Vit. B6, B12 
en C) en het ondersteunen van de psychologische functie (Vit. B6, B9, B12 en C).

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Femoxir is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen en 
plantenextracten die naast de vitaliteit1 en mentale gezondheid2 ook de menopauzale overgang3 en de balans van 
de gezondheidsbewuste vrouw helpen te ondersteunen.

3

Zink(bisglycinaat) 10 mg

Selenium (selenomethionine) 50 µg

Co-enzym Q10 7.5 mg

L-Glutathion 7.5 mg

Vitamine B6 0.49 mg

Vitamine B9 (foliumzuur) 100 µg

Vitamine B12 1.5 µg

Vitamine C 14.6 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 15.5 mg

FORMULE (per dagdosis van 1 tablet)
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Actieve ingrediënten:
Haematococcus pluvialis 
(bloedregenalg)

273.7 mg (= 8.2 mg 
astaxanthine)

Lepidium meyenii (maca) 250 mg

N-acetyl-L-carnitine 100 mg

Pinus maritima (zeeden) 100 mg (= 40 mg OPC’s)

Co-enzym Q10 25 mg

Zink(bisglycinaat) 7.5 mg

Vitamine B6 3 mg

Vitamine B9 
(actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 200 µg

Vitamine B12 
(actief methylcobalamine) 1.5 µg

Zink en maca dragen bij tot de normale vruchtbaarheid en voortplanting;

Lijnzaad ondersteunt de normale regulatie van de hormonale activiteit in het lichaam;

Een duo pack met fyto-nutriënten & omega vetzuren van de hoogste kwaliteit en zuiverheid;

Bevat absoluut geen hormonen of medicijnen.

VERPAKKING: Omdoos met 1 doos Improvum + 1 doos Linucaps

GEBRUIK: 2 tabletten Improvum + 2 softgels Linucaps/dag

Fertility man
Ondersteunt de normale vruchtbaarheid1
van de man.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Fertility man is een duo pack met fytonutriënten (Improvum) + hoogwaardige omega vetzuren (Linucaps) voor 
de man. Ondersteunt de normale vruchtbaarheid en voortplanting1. Zonder enige toevoeging van hormonen of 
medicijnen.

FORMULE IMPROVUM (per dagdosis van 2 tabletten)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesium-
stearaat, Siliciumdioxide. Coating: CM004CLEAR.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 
tabletten: Zink (7.5 mg) 75%, Vit. B6 (3 mg) 214%, Foliumzuur/Folaat 
(200 µg) 100%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%.

Actieve ingrediënten:
Linum usitatissimum (lijnzaad) 2000 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 20 mg

FORMULE LINUCAPS (per dagdosis van 2 softgels)

Niet-actieve ingrediënten:
Gelatine, Glycerol, Water.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 
2 softgels: Vit. E (20 mg) 167%.

Actieve ingrediënten:
Haematococcus pluvialis 
(bloedregenalg)

273.7 mg (= 8.2 mg 
astaxanthine)

Lepidium meyenii (maca) 250 mg

N-acetyl-L-carnitine 100 mg

Pinus maritima (zeeden) 100 mg (= 40 mg OPC’s)

Co-enzym Q10 25 mg

Zink(bisglycinaat) 7.5 mg

Vitamine B6 3 mg

Vitamine B9 
(actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 200 µg

Vitamine B12 
(actief methylcobalamine) 1.5 µg

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesium-
stearaat, Siliciumdioxide. Coating: CM004CLEAR.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 
tabletten: Zink (7.5 mg) 75%, Vit. B6 (3 mg) 214%, Foliumzuur/Folaat 
(200 µg) 100%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%.

Zink en maca dragen bij tot de normale vruchtbaarheid en voortplanting;

Belangrijke stoffen voor de zwangerschap: Folaat is nodig voor de groei van de placenta en andere maternale weefsels, 
DHA draagt bij tot de ontwikkeling van hersenen en ogen bij de foetus;

Een duo pack met fyto-nutriënten & omega vetzuren van de hoogste kwaliteit en zuiverheid;

Bevat absoluut geen hormonen of medicijnen.

VERPAKKING: Omdoos met 1 doos Improvum + 1 doos Omarin

GEBRUIK: 2 tabletten Improvum + 2 softgels Omarin/dag

Fertility woman
Ondersteunt de normale vruchtbaarheid1
van de vrouw.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Fertility woman is een duo pack met fytonutriënten (Improvum) + hoogwaardige omega vetzuren (Omarin) voor 
de vrouw. Ondersteunt de normale vruchtbaarheid en voortplanting1. Zonder enige toevoeging van hormonen of 
medicijnen.

FORMULE IMPROVUM (per dagdosis van 2 tabletten)

Actieve ingrediënten:
Visolie met omega 3-vetzuren 
(DHA 22% en EPA 33%) 2000 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 10 mg

Vitamine D3 (400 IU) 10 µg

FORMULE OMARIN (per dagdosis van 2 softgels)

Niet-actieve ingrediënten:
Gelatine, Glycerol, Water.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 
2 softgels: Vit. E (10 mg) 83%, Vit. D3 (10 µg) 200%.
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Actieve ingrediënten:
Haematococcus pluvialis 
(bloedregenalg)

273.7 mg (= 8.2 mg 
astaxanthine)

Lepidium meyenii (maca) 250 mg

N-acetyl-L-carnitine 100 mg

Pinus maritima (zeeden) 100 mg (= 40 mg OPC’s)

Co-enzym Q10 25 mg

Zink(bisglycinaat) 7.5 mg

Vitamine B6 3 mg

Vitamine B9 
(actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 200 µg

Vitamine B12 
(actief methylcobalamine) 1.5 µg

Zink en maca dragen bij tot de normale vruchtbaarheid en voortplanting;

Lijnzaad ondersteunt de normale regulatie van de hormonale activiteit in het lichaam;

Een duo pack met fyto-nutriënten & omega vetzuren van de hoogste kwaliteit en zuiverheid;

Bevat absoluut geen hormonen of medicijnen.

VERPAKKING: Omdoos met 1 doos Improvum + 1 doos Linucaps

GEBRUIK: 2 tabletten Improvum + 2 softgels Linucaps/dag

Fertility man
Ondersteunt de normale vruchtbaarheid1
van de man.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Fertility man is een duo pack met fytonutriënten (Improvum) + hoogwaardige omega vetzuren (Linucaps) voor 
de man. Ondersteunt de normale vruchtbaarheid en voortplanting1. Zonder enige toevoeging van hormonen of 
medicijnen.

FORMULE IMPROVUM (per dagdosis van 2 tabletten)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesium-
stearaat, Siliciumdioxide. Coating: CM004CLEAR.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 
tabletten: Zink (7.5 mg) 75%, Vit. B6 (3 mg) 214%, Foliumzuur/Folaat 
(200 µg) 100%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%.

Actieve ingrediënten:
Linum usitatissimum (lijnzaad) 2000 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 20 mg

FORMULE LINUCAPS (per dagdosis van 2 softgels)

Niet-actieve ingrediënten:
Gelatine, Glycerol, Water.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 
2 softgels: Vit. E (20 mg) 167%.

Actieve ingrediënten:
Haematococcus pluvialis 
(bloedregenalg)

273.7 mg (= 8.2 mg 
astaxanthine)

Lepidium meyenii (maca) 250 mg

N-acetyl-L-carnitine 100 mg

Pinus maritima (zeeden) 100 mg (= 40 mg OPC’s)

Co-enzym Q10 25 mg

Zink(bisglycinaat) 7.5 mg

Vitamine B6 3 mg

Vitamine B9 
(actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 200 µg

Vitamine B12 
(actief methylcobalamine) 1.5 µg

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesium-
stearaat, Siliciumdioxide. Coating: CM004CLEAR.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 
tabletten: Zink (7.5 mg) 75%, Vit. B6 (3 mg) 214%, Foliumzuur/Folaat 
(200 µg) 100%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%.

Zink en maca dragen bij tot de normale vruchtbaarheid en voortplanting;

Belangrijke stoffen voor de zwangerschap: Folaat is nodig voor de groei van de placenta en andere maternale weefsels, 
DHA draagt bij tot de ontwikkeling van hersenen en ogen bij de foetus;

Een duo pack met fyto-nutriënten & omega vetzuren van de hoogste kwaliteit en zuiverheid;

Bevat absoluut geen hormonen of medicijnen.

VERPAKKING: Omdoos met 1 doos Improvum + 1 doos Omarin

GEBRUIK: 2 tabletten Improvum + 2 softgels Omarin/dag

Fertility woman
Ondersteunt de normale vruchtbaarheid1
van de vrouw.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Fertility woman is een duo pack met fytonutriënten (Improvum) + hoogwaardige omega vetzuren (Omarin) voor 
de vrouw. Ondersteunt de normale vruchtbaarheid en voortplanting1. Zonder enige toevoeging van hormonen of 
medicijnen.

FORMULE IMPROVUM (per dagdosis van 2 tabletten)

Actieve ingrediënten:
Visolie met omega 3-vetzuren 
(DHA 22% en EPA 33%) 2000 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 10 mg

Vitamine D3 (400 IU) 10 µg

FORMULE OMARIN (per dagdosis van 2 softgels)

Niet-actieve ingrediënten:
Gelatine, Glycerol, Water.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 
2 softgels: Vit. E (10 mg) 83%, Vit. D3 (10 µg) 200%.
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Fibraphar®

Dezelfde kwalitatieve bacteriële mix 
als Lactophar®

10 miljard goedaardige humane bacteriën 
per capsule.

 Maakt gebruik van een ideale dosering aan 
lactobacillen, die in latente vorm gebracht 
werden en zo langdurig stabiel aanwezig 
blijven op kamertemperatuur.

 Gegarandeerd lactosevrij!

 Sunfi ber® is afgeleid van de guarplant en 
heeft een traag fermentatie proces wat leidt 
tot minder gasvorming in vergelijking met 
andere vezels.

 Eerste vezel met een Low-FODMAP certifi ëring 
van de Monash University en dus ook erkend als 
veilige optie bij prikkelbare darm syndroom.

100% natuurlijke vezel

Bevordert de darmwerking1

De best bestudeerde oplosbare vezel 
ter wereld

1Bevat Berberis vulgaris, als bron van 
berberine

 Berberine is een veelzijdige fytonutriënt en 
de meest interessante actieve stof in de 
Berberis vulgaris, die de darmwerking 
bevordert.

1

Actieve ingrediënten:
Sunfi ber® voedingsvezels 360 mg

Berberis vulgaris (zuurbes) 77.3 mg

Lactobacillus acidophilus* 2.5 mld

Lactobacillus casei* 2.5 mld

Lactobacillus delbrueckii* 2.5 mld

Lactobacillus rhamnosus* 2.5 mld

Berberis vulgaris bevordert de darmwerking;

10 miljard goedaardige humane bacteriën per capsule;

Bevat hoogwaardige en 100% natuurlijke voedingsvezels (Sunfi ber®) uit de guarplant, 
die laag zijn in FODMAP’s en goed worden verdragen;

Unieke stabiliteit op kamertemperatuur;

In Clean Label en gegarandeerd lactosevrij;

Mag ook samen met antibiotica ingenomen worden.

VERPAKKING: 30 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Fibraphar®

Bevordert de darmwerking1. Met levende 
darmbacteriën en low-FODMAP voedingsvezels.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Fibraphar is een afgewogen combinatie van goedaardige, maagzuur- en galzout resistente bacteriën, in combinatie 
met natuurlijke low-FODMAP voedingsvezels die goed worden verdragen. Bevordert de darmwerking1.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

Niet-actieve ingrediënten:
Clean label mix (rijstderivaten (Oryza sativa), antiklontermiddel: 
glyceriden). Capsule: Hypromellose.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

*2.5 miljard levende bacteriën per stam

Nieuw
product!
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Fibraphar®

Dezelfde kwalitatieve bacteriële mix 
als Lactophar®

10 miljard goedaardige humane bacteriën 
per capsule.

 Maakt gebruik van een ideale dosering aan 
lactobacillen, die in latente vorm gebracht 
werden en zo langdurig stabiel aanwezig 
blijven op kamertemperatuur.

 Gegarandeerd lactosevrij!

 Sunfi ber® is afgeleid van de guarplant en 
heeft een traag fermentatie proces wat leidt 
tot minder gasvorming in vergelijking met 
andere vezels.

 Eerste vezel met een Low-FODMAP certifi ëring 
van de Monash University en dus ook erkend als 
veilige optie bij prikkelbare darm syndroom.

100% natuurlijke vezel

Bevordert de darmwerking1

De best bestudeerde oplosbare vezel 
ter wereld

1Bevat Berberis vulgaris, als bron van 
berberine

 Berberine is een veelzijdige fytonutriënt en 
de meest interessante actieve stof in de 
Berberis vulgaris, die de darmwerking 
bevordert.

1

Actieve ingrediënten:
Sunfi ber® voedingsvezels 360 mg

Berberis vulgaris (zuurbes) 77.3 mg

Lactobacillus acidophilus* 2.5 mld

Lactobacillus casei* 2.5 mld

Lactobacillus delbrueckii* 2.5 mld

Lactobacillus rhamnosus* 2.5 mld

Berberis vulgaris bevordert de darmwerking;

10 miljard goedaardige humane bacteriën per capsule;

Bevat hoogwaardige en 100% natuurlijke voedingsvezels (Sunfi ber®) uit de guarplant, 
die laag zijn in FODMAP’s en goed worden verdragen;

Unieke stabiliteit op kamertemperatuur;

In Clean Label en gegarandeerd lactosevrij;

Mag ook samen met antibiotica ingenomen worden.

VERPAKKING: 30 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Fibraphar®

Bevordert de darmwerking1. Met levende 
darmbacteriën en low-FODMAP voedingsvezels.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Fibraphar is een afgewogen combinatie van goedaardige, maagzuur- en galzout resistente bacteriën, in combinatie 
met natuurlijke low-FODMAP voedingsvezels die goed worden verdragen. Bevordert de darmwerking1.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

Niet-actieve ingrediënten:
Clean label mix (rijstderivaten (Oryza sativa), antiklontermiddel: 
glyceriden). Capsule: Hypromellose.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

*2.5 miljard levende bacteriën per stam

Nieuw
product!
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Green Tea Mints
Groene thee in kauwtabletten 

Ruim 70% van de nutriënten in groene thee 
is niet goed wateroplosbaar. Door groene thee 
op de traditionele manier te drinken gaan dus 

vele nutriënten verloren. Daarom biedt het eten 
van groene thee bladeren meer nutritionele 

voordelen.

Bovendien bevat matcha groene thee door het 
specifi eke productie proces 10 tot 15 keer meer 
interessante compenenten. Door het innemen 

van deze matcha groene thee neem je 100% van 
de inhoudsstoffen op in je lichaam.

“Groene thee moet 
je niet drinken, 

maar eten”
Dekt alle fytonutritionele voordelen van 
groene thee en helpt zo bij het versterken 
van de natuurlijke weerstand.

Bevat alle fytonutritionele componenten; 
volledig natuurlijke matrix met het hele 
spectrum aan polyfenolen (catechinen), 
vezels, chlorofyl, vitaminen, mineralen, 
aromatische oliën, etc.

De theebladeren worden geoogst wanneer 
de catechine niveaus het hoogst zijn en het 
gehalte aan polyfenolen minimaal 50%
bedraagt.

Door de combinatie met chlorella, wordt ook 
de normale werking van de lever ondersteund.

Met Grade-A Matcha groene thee!

Actieve ingrediënten:
Camellia sinensis (groene thee) 150 mg

Chlorella pyrenoidosa (chlorella) 34 mg

Niet-actieve ingrediënten:
Zoetstof: Xylitol. Antiklontermiddel: Stearinezuur. Smaakstof: Pepermunt aroma.

Goede combinatie van antioxidanten uit groene thee (Camellia sinensis) en chlorella (Chlorella pyrenoidosa);

Groene thee en chlorella helpen de natuurlijke weerstand te versterken en dragen bij tot de normale werking van het 
immuunsysteem;  

Chlorella draagt net als groene thee bij tot een goede vasculaire gezondheid en ondersteunt daarnaast ook de normale 
leverfunctie;

Draagt door het gebruik van xylitol als natuurlijke zoetstof bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden.

VERPAKKING: 120 tabletten/pot

GEBRUIK: 1 à 4 tabletten/dag

Green Tea Mints
Groene thee in handige tabletvorm met 
antioxidatieve eigenschappen1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Green Tea Mints bevat antioxidanten uit groene thee (rijk aan epigallocatechines EGCG/EGC) en chlorella in een 
vernieuwde kauwtablet met een aangenaam pepermunt aroma.

FORMULE (per tablet)

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Nieuwe 
formule 

& smaak!
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Green Tea Mints
Groene thee in kauwtabletten 

Ruim 70% van de nutriënten in groene thee 
is niet goed wateroplosbaar. Door groene thee 
op de traditionele manier te drinken gaan dus 

vele nutriënten verloren. Daarom biedt het eten 
van groene thee bladeren meer nutritionele 

voordelen.

Bovendien bevat matcha groene thee door het 
specifi eke productie proces 10 tot 15 keer meer 
interessante compenenten. Door het innemen 

van deze matcha groene thee neem je 100% van 
de inhoudsstoffen op in je lichaam.

“Groene thee moet 
je niet drinken, 

maar eten”
Dekt alle fytonutritionele voordelen van 
groene thee en helpt zo bij het versterken 
van de natuurlijke weerstand.

Bevat alle fytonutritionele componenten; 
volledig natuurlijke matrix met het hele 
spectrum aan polyfenolen (catechinen), 
vezels, chlorofyl, vitaminen, mineralen, 
aromatische oliën, etc.

De theebladeren worden geoogst wanneer 
de catechine niveaus het hoogst zijn en het 
gehalte aan polyfenolen minimaal 50%
bedraagt.

Door de combinatie met chlorella, wordt ook 
de normale werking van de lever ondersteund.

Met Grade-A Matcha groene thee!

Actieve ingrediënten:
Camellia sinensis (groene thee) 150 mg

Chlorella pyrenoidosa (chlorella) 34 mg

Niet-actieve ingrediënten:
Zoetstof: Xylitol. Antiklontermiddel: Stearinezuur. Smaakstof: Pepermunt aroma.

Goede combinatie van antioxidanten uit groene thee (Camellia sinensis) en chlorella (Chlorella pyrenoidosa);

Groene thee en chlorella helpen de natuurlijke weerstand te versterken en dragen bij tot de normale werking van het 
immuunsysteem;  

Chlorella draagt net als groene thee bij tot een goede vasculaire gezondheid en ondersteunt daarnaast ook de normale 
leverfunctie;

Draagt door het gebruik van xylitol als natuurlijke zoetstof bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden.

VERPAKKING: 120 tabletten/pot

GEBRUIK: 1 à 4 tabletten/dag

Green Tea Mints
Groene thee in handige tabletvorm met 
antioxidatieve eigenschappen1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Green Tea Mints bevat antioxidanten uit groene thee (rijk aan epigallocatechines EGCG/EGC) en chlorella in een 
vernieuwde kauwtablet met een aangenaam pepermunt aroma.

FORMULE (per tablet)

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Nieuwe 
formule 

& smaak!
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Actieve ingrediënten:
Glucosaminesulfaat (uit schaaldieren) 1000 mg

Chondroïtinesulfaat (uit vis) 200 mg

DHA (docosahexaeenzuur) (uit visolie) 200 mg

OptiMSM® (methylsulfonylmethaan) 200 mg

Enige in zijn soort met de combinatie van glucosamine- en chondroïtinesulfaat, DHA (omega vetzuren) 
én methylsulfonylmethaan (MSM);

Extracten van hoge zuiverheid, van 100% natuurlijke oorsprong en gewonnen uit dierlijk materiaal;

Omega 3-vetzuren worden beschermd tegen oxidatie door micro-encapsulatie.

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Glucomix®

Hoogwaardig complex van glucosamine en 
chondroïtine, in combinatie met omega vetzuren 
en zwavelverbindingen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Glucomix is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van glucosamine- en chondroïtinesulfaat, 
samen met DHA en MSM.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstoffen: Microkristallijne cellulose, Hydroxypropylcellulose. Antiklontermiddel: Siliciumdioxide, Magnesiumstearaat. 
Clean label coating (alginaten, glycerine, dextrose, microkristallijne cellulose, rijstderivaten, capric triglyceride, citroenaroma).

EXTRA INFO
Meerwaarde van de DHA in micro-encapsulatie samen met drie ondersteunende stoffen, extra gebruiksvriendelijk: 
samen in 1 tablet.

Actieve ingrediënten:
Haematococcus pluvialis 
(bloedregenalg)

273.7 mg (= 8.2 mg 
astaxanthine)

Lepidium meyenii (maca) 250 mg

N-acetyl-L-carnitine 100 mg

Pinus maritima (zeeden) 100 mg (= 40 mg OPC’s)

Co-enzym Q10 25 mg

Zink(bisglycinaat) 7.5 mg

Vitamine B6 3 mg

Vitamine B9 
(actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 200 µg

Vitamine B12 
(actief methylcobalamine) 1.5 µg

2

Pinus maritima (zeeden) en zink helpen de cellen beschermen tegen oxidatieve stress;

Zink en maca dragen bij tot de normale vruchtbaarheid en voortplanting;

Bevat absoluut geen hormonen of medicijnen.

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Improvum®

Krachtige antioxidatieve eigenschappen1. 
Draagt o.m. bij tot het behoud van de 
normale vruchtbaarheid en voortplanting2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Improvum is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen en 
plantenextracten met specifi eke antioxidatieve eigenschappen1. Draagt o.m. bij tot het behoud van de normale 
vruchtbaarheid en voortplanting2.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesium-
stearaat, Siliciumdioxide. Coating: CM004CLEAR.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 
tabletten: Zink (7.5 mg) 75%, Vit. B6 (3 mg) 214%, Foliumzuur/Folaat 
(200 µg) 100%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%.
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Actieve ingrediënten:
Glucosaminesulfaat (uit schaaldieren) 1000 mg

Chondroïtinesulfaat (uit vis) 200 mg

DHA (docosahexaeenzuur) (uit visolie) 200 mg

OptiMSM® (methylsulfonylmethaan) 200 mg

Enige in zijn soort met de combinatie van glucosamine- en chondroïtinesulfaat, DHA (omega vetzuren) 
én methylsulfonylmethaan (MSM);

Extracten van hoge zuiverheid, van 100% natuurlijke oorsprong en gewonnen uit dierlijk materiaal;

Omega 3-vetzuren worden beschermd tegen oxidatie door micro-encapsulatie.

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Glucomix®

Hoogwaardig complex van glucosamine en 
chondroïtine, in combinatie met omega vetzuren 
en zwavelverbindingen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Glucomix is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van glucosamine- en chondroïtinesulfaat, 
samen met DHA en MSM.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstoffen: Microkristallijne cellulose, Hydroxypropylcellulose. Antiklontermiddel: Siliciumdioxide, Magnesiumstearaat. 
Clean label coating (alginaten, glycerine, dextrose, microkristallijne cellulose, rijstderivaten, capric triglyceride, citroenaroma).

EXTRA INFO
Meerwaarde van de DHA in micro-encapsulatie samen met drie ondersteunende stoffen, extra gebruiksvriendelijk: 
samen in 1 tablet.

Actieve ingrediënten:
Haematococcus pluvialis 
(bloedregenalg)

273.7 mg (= 8.2 mg 
astaxanthine)

Lepidium meyenii (maca) 250 mg

N-acetyl-L-carnitine 100 mg

Pinus maritima (zeeden) 100 mg (= 40 mg OPC’s)

Co-enzym Q10 25 mg

Zink(bisglycinaat) 7.5 mg

Vitamine B6 3 mg

Vitamine B9 
(actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 200 µg

Vitamine B12 
(actief methylcobalamine) 1.5 µg

2

Pinus maritima (zeeden) en zink helpen de cellen beschermen tegen oxidatieve stress;

Zink en maca dragen bij tot de normale vruchtbaarheid en voortplanting;

Bevat absoluut geen hormonen of medicijnen.

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Improvum®

Krachtige antioxidatieve eigenschappen1. 
Draagt o.m. bij tot het behoud van de 
normale vruchtbaarheid en voortplanting2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Improvum is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen en 
plantenextracten met specifi eke antioxidatieve eigenschappen1. Draagt o.m. bij tot het behoud van de normale 
vruchtbaarheid en voortplanting2.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesium-
stearaat, Siliciumdioxide. Coating: CM004CLEAR.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 
tabletten: Zink (7.5 mg) 75%, Vit. B6 (3 mg) 214%, Foliumzuur/Folaat 
(200 µg) 100%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%.
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Imuglucan®

Kwalitatieve bèta-glucanen

De bakkersgist die wordt gebruikt voor het vervaardigen van 
Imuglucan is een hoogwaardige natuurlijke grondstof. 
Ze wordt uitsluitend op gerst, hop en water gekweekt zonder 
andere toegevoegde voedingsstoffen.

“Bèta-glucanen 
in hun meest 

natuurlijke vorm”

Een uniek productieproces verwijdert 
voorzichtig de buitenste laag van de gist- 
celwand zodat de driedimensionale 
matrix van de bèta-glucanen behouden
wordt en aan de cellen van het lichaam 
gepresenteerd kan worden.

Deze methode garandeert tot 95% 
zuiverheid aan natuurlijke ß-(1,3)-(1,6)-
D-glucanen.

Goede structuur en zuiverheid

Imuglucan bestaat uit een puur concentraat 
van gezuiverd bèta-glucaan dat gewonnen 
wordt uit de celwand van de bakkersgist 
(Saccharomyces cerevisae).

Het zuivere bèta-glucaan is een hoogwaar-
dig extract en is hierdoor volledig ontdaan 
van de gistkenmerken. Imuglucan is bijge-
volg hypoallergeen.

Hypoallergeen

Bèta-glucanen in hun meest natuurlijke vorm;

Uniek productieproces waardoor de driedimensionale matrix van de bèta-glucanen behouden blijft;

Gegarandeerd 95% zuiverheid aan natuurlijke ß-(1,3)-(1,6)-D-glucanen.

VERPAKKING: 30 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Imuglucan®

Simpelweg kwalitatieve bèta-(1,3)-(1,6)-glucanen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Imuglucan is een voedingssupplement met bèta-glucanen, opgezuiverd uit een hoogwaardige gist namelijk de 
Saccharomyces cerevisiae.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Actief ingrediënt:
Saccharomyces cerevisiae (bèta-glucanen) 250 mg

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). Plantaardige capsule: Geleermiddel: Pullulan.

EXTRA INFO
• Aanbevolen inname voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar: 1 capsule/dag.
• Aanbevolen inname voor kinderen tot 5 jaar: 1⁄2 capsule/dag.

(de inhoud van een halve capsule mag hierbij opgelost worden in een vloeistof)
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Imuglucan®

Kwalitatieve bèta-glucanen

De bakkersgist die wordt gebruikt voor het vervaardigen van 
Imuglucan is een hoogwaardige natuurlijke grondstof. 
Ze wordt uitsluitend op gerst, hop en water gekweekt zonder 
andere toegevoegde voedingsstoffen.

“Bèta-glucanen 
in hun meest 

natuurlijke vorm”

Een uniek productieproces verwijdert 
voorzichtig de buitenste laag van de gist- 
celwand zodat de driedimensionale 
matrix van de bèta-glucanen behouden
wordt en aan de cellen van het lichaam 
gepresenteerd kan worden.

Deze methode garandeert tot 95% 
zuiverheid aan natuurlijke ß-(1,3)-(1,6)-
D-glucanen.

Goede structuur en zuiverheid

Imuglucan bestaat uit een puur concentraat 
van gezuiverd bèta-glucaan dat gewonnen 
wordt uit de celwand van de bakkersgist 
(Saccharomyces cerevisae).

Het zuivere bèta-glucaan is een hoogwaar-
dig extract en is hierdoor volledig ontdaan 
van de gistkenmerken. Imuglucan is bijge-
volg hypoallergeen.

Hypoallergeen

Bèta-glucanen in hun meest natuurlijke vorm;

Uniek productieproces waardoor de driedimensionale matrix van de bèta-glucanen behouden blijft;

Gegarandeerd 95% zuiverheid aan natuurlijke ß-(1,3)-(1,6)-D-glucanen.

VERPAKKING: 30 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Imuglucan®

Simpelweg kwalitatieve bèta-(1,3)-(1,6)-glucanen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Imuglucan is een voedingssupplement met bèta-glucanen, opgezuiverd uit een hoogwaardige gist namelijk de 
Saccharomyces cerevisiae.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Actief ingrediënt:
Saccharomyces cerevisiae (bèta-glucanen) 250 mg

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). Plantaardige capsule: Geleermiddel: Pullulan.

EXTRA INFO
• Aanbevolen inname voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar: 1 capsule/dag.
• Aanbevolen inname voor kinderen tot 5 jaar: 1⁄2 capsule/dag.

(de inhoud van een halve capsule mag hierbij opgelost worden in een vloeistof)
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Iso-xx®

Soja-isofl avonen met fermenterende bacteriën

Het ideale isofl avonen-profi el van de sojakiem 
met een uitgekiend mengsel van lactobacillen 
en bifi dobacteriën voor de fermentatie van 
isofl avonen tot equol.

De beste verhouding van isofl avonen uit 
de kiem van de sojaboon.

Door gebruik in hun natuurlijke matrix
worden de isofl avonen ondersteund door 
nog een 40-tal nutriënten uit de sojakiem.

De fermenterende bacteriën voor de 
omzetting van isofl avonen naar equol
zijn humane stammen en dus volledig veilig 
voor elk van ons.

Iso-xx bevat ook twee soorten voedings-
vezels die samen met de sojamatrix als 
optimale voedingsbodem fungeren voor 
de fermenterende bacteriën.

Soja-isofl avonen met fermenterende bacteriën

Actieve ingrediënten:

Glycine max - SoyLife® (soja boon) 75 mg 
(= 30 mg isofl avonen)

Lactobacillen- en bifi dobacteriën-
mengsel 50.5 mg

Inuline 50 mg

FOS (Fructo-oligosacchariden) 50 mg

Iso-xx bevat isofl avonen in hun natuurlijke matrix, die uit de sojaboon worden gewonnen;

Enige isofl avonen preparaat met toevoeging van fermentatie bacteriën voor de omzetting naar equol;

De mix van fermenterende bacteriën is een lactobacillen- en bifi dobacteriënmengsel. Dit zijn humane stammen 
die volledig veilig zijn voor elk van ons;

Bevat ook vezels als opstartvoeding voor de fermenterende bacteriën.

VERPAKKING: 30 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: ½ tablet/dag of zoals voorschrift

Iso-xx®

Isofl avonen uit de sojaboon, verrijkt met 
fermenterende bacteriën.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Iso-xx is een voedingssupplement met een goede verhouding aan isofl avonen uit de sojaboon, 
verrijkt met de juiste darmbacteriën voor de fermentatie van de isofl avonen naar equol.

FORMULE (per dagdosis van ½ tablet)

EXTRA INFO
• Enige met toevoeging van levende darmbacteriën die nodig zijn voor de omzetting van soja-isofl avonen naar equol.
• De wettelijke maximum dosis in België is ½ tablet/dag.

Niet-actieve ingrediënten:
Clean label mix (microkristallijne cellulose, rijstderivaten, mono-di-
triglyceriden).

VOORZORG
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.
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Iso-xx®

Soja-isofl avonen met fermenterende bacteriën

Het ideale isofl avonen-profi el van de sojakiem 
met een uitgekiend mengsel van lactobacillen 
en bifi dobacteriën voor de fermentatie van 
isofl avonen tot equol.

De beste verhouding van isofl avonen uit 
de kiem van de sojaboon.

Door gebruik in hun natuurlijke matrix
worden de isofl avonen ondersteund door 
nog een 40-tal nutriënten uit de sojakiem.

De fermenterende bacteriën voor de 
omzetting van isofl avonen naar equol
zijn humane stammen en dus volledig veilig 
voor elk van ons.

Iso-xx bevat ook twee soorten voedings-
vezels die samen met de sojamatrix als 
optimale voedingsbodem fungeren voor 
de fermenterende bacteriën.

Soja-isofl avonen met fermenterende bacteriën

Actieve ingrediënten:

Glycine max - SoyLife® (soja boon) 75 mg 
(= 30 mg isofl avonen)

Lactobacillen- en bifi dobacteriën-
mengsel 50.5 mg

Inuline 50 mg

FOS (Fructo-oligosacchariden) 50 mg

Iso-xx bevat isofl avonen in hun natuurlijke matrix, die uit de sojaboon worden gewonnen;

Enige isofl avonen preparaat met toevoeging van fermentatie bacteriën voor de omzetting naar equol;

De mix van fermenterende bacteriën is een lactobacillen- en bifi dobacteriënmengsel. Dit zijn humane stammen 
die volledig veilig zijn voor elk van ons;

Bevat ook vezels als opstartvoeding voor de fermenterende bacteriën.

VERPAKKING: 30 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: ½ tablet/dag of zoals voorschrift

Iso-xx®

Isofl avonen uit de sojaboon, verrijkt met 
fermenterende bacteriën.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Iso-xx is een voedingssupplement met een goede verhouding aan isofl avonen uit de sojaboon, 
verrijkt met de juiste darmbacteriën voor de fermentatie van de isofl avonen naar equol.

FORMULE (per dagdosis van ½ tablet)

EXTRA INFO
• Enige met toevoeging van levende darmbacteriën die nodig zijn voor de omzetting van soja-isofl avonen naar equol.
• De wettelijke maximum dosis in België is ½ tablet/dag.

Niet-actieve ingrediënten:
Clean label mix (microkristallijne cellulose, rijstderivaten, mono-di-
triglyceriden).

VOORZORG
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.
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Lactophar®

Melkzuurbacteriën met voedingsvezelsMelkzuurbacteriën met voedingsvezels

Synbioticum: preparaat van voedingsvezels en levensvatbare 
kiemen met tal van voordelen en specifi eke voedingsvezels:

ONTDEK OOK HET GEBRUIKSGEMAK VAN LACTOPHAR IN:

Afgewogen combinatie van goedaardige, 
maagzuur-, antibiotica- en clavulaanzuur-
resistente lactobacillen.

Uniek productieproces: de lactobacillen 
worden slechts matig samengedrukt. 
Hierdoor verhoogt de levensvatbaarheid
en kan ze als kauwtablet worden ingenomen.

Bevat enkel humane bacteriële stammen.

Lactophar 90
De Lactophar 90 verpakking staat garant 
voor een verhoogde therapietrouw bij 
langdurige behandelingen.

Lactophar 10
10 Lactophar tabletten in een scheurbare 
blister, handig om per stuk hygiënisch 
mee te nemen, met behoud van optimale 
bewaring van elke tablet.

Lactophar junior
Lactophar in capsules die makkelijk 
geopend kunnen worden om het poeder 
in een vloeistof of maaltijd te mengen.

Maakt gebruik van een ideale dosering aan 
lactobacillen, die in latente vorm gebracht 
werden en zo langdurig stabiel aanwezig 
blijven op kamertemperatuur.

Kan volledig veilig, samen met antibiotica 
worden ingenomen.

Gegarandeerd lactosevrij!

per tablet: 10 miljard 
levensvatbare kiemen

90 tabletten

Actieve ingrediënten:
Inuline 360 mg

FOS (Fructo-oligosacchariden) 150 mg

Lactobacillus acidophilus* 2.5 mld

Lactobacillus casei* 2.5 mld

Lactobacillus delbrueckii* 2.5 mld

Lactobacillus rhamnosus* 2.5 mld

10 miljard goedaardige humane bacteriën per tablet;

Bevat ook voedingsvezels in de vorm van Inuline en FOS (Fructo-oligosacchariden) die een natuurlijke voeding 
zijn voor de humane darmbacteriën;

Unieke stabiliteit op kamertemperatuur;

Gebruiksvriendelijke kauwtablet;

Gegarandeerd lactosevrij;

Mag ook samen met antibiotica ingenomen worden.

VERPAKKING: Beschikbaar per 10, 30 en 90 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 1 tablet/dag

Lactophar®

Synbiotica: melkzuurbacteriën
met voedingsvezels in kauwtablet.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Lactophar is een afgewogen combinatie van goedaardige, maagzuurresistente, antibiotica- en clavulaanzuur-
resistente bacteriën, in combinatie met de nodige voedingsvezels die snel metaboliseerbaar zijn door de bacteriën.

FORMULE (per dagdosis van 1 tablet)

EXTRA INFO
• De blister van Lactophar 10 is scheurbaar tot 10 individueel apart 

verpakte tabletten. Handig om de tabletten ook per stuk hygiënisch 
mee te nemen, met behoud van optimale bewaring van elke tablet.

• De Lactophar 90 verpakking staat garant voor een verhoogde therapietrouw bij langdurige behandelingen, en dit 
gecombineerd met een prijsvoordeel van 15%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose, Bananenpoeder (Musa paradisi-
aca), Isomalt, Antioxidant: Calciumcitraat, Voedingszuur: Stearine-
zuur, Antiklontermiddel: Gehydrogeneerd vet, L-leucine, Zoetstof: 
Natriumsacharine.

apart 
10 tabletten

INNAME
• Lactophar kan als kauwtablet ingenomen worden. 
• Bij voorkeur innemen vóór de maaltijd of tussen de maaltijden.

*2.5 miljard levende bacteriën per stam

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.
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Lactophar®

Melkzuurbacteriën met voedingsvezelsMelkzuurbacteriën met voedingsvezels

Synbioticum: preparaat van voedingsvezels en levensvatbare 
kiemen met tal van voordelen en specifi eke voedingsvezels:

ONTDEK OOK HET GEBRUIKSGEMAK VAN LACTOPHAR IN:

Afgewogen combinatie van goedaardige, 
maagzuur-, antibiotica- en clavulaanzuur-
resistente lactobacillen.

Uniek productieproces: de lactobacillen 
worden slechts matig samengedrukt. 
Hierdoor verhoogt de levensvatbaarheid
en kan ze als kauwtablet worden ingenomen.

Bevat enkel humane bacteriële stammen.

Lactophar 90
De Lactophar 90 verpakking staat garant 
voor een verhoogde therapietrouw bij 
langdurige behandelingen.

Lactophar 10
10 Lactophar tabletten in een scheurbare 
blister, handig om per stuk hygiënisch 
mee te nemen, met behoud van optimale 
bewaring van elke tablet.

Lactophar junior
Lactophar in capsules die makkelijk 
geopend kunnen worden om het poeder 
in een vloeistof of maaltijd te mengen.

Maakt gebruik van een ideale dosering aan 
lactobacillen, die in latente vorm gebracht 
werden en zo langdurig stabiel aanwezig 
blijven op kamertemperatuur.

Kan volledig veilig, samen met antibiotica 
worden ingenomen.

Gegarandeerd lactosevrij!

per tablet: 10 miljard 
levensvatbare kiemen

90 tabletten

Actieve ingrediënten:
Inuline 360 mg

FOS (Fructo-oligosacchariden) 150 mg

Lactobacillus acidophilus* 2.5 mld

Lactobacillus casei* 2.5 mld

Lactobacillus delbrueckii* 2.5 mld

Lactobacillus rhamnosus* 2.5 mld

10 miljard goedaardige humane bacteriën per tablet;

Bevat ook voedingsvezels in de vorm van Inuline en FOS (Fructo-oligosacchariden) die een natuurlijke voeding 
zijn voor de humane darmbacteriën;

Unieke stabiliteit op kamertemperatuur;

Gebruiksvriendelijke kauwtablet;

Gegarandeerd lactosevrij;

Mag ook samen met antibiotica ingenomen worden.

VERPAKKING: Beschikbaar per 10, 30 en 90 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 1 tablet/dag

Lactophar®

Synbiotica: melkzuurbacteriën
met voedingsvezels in kauwtablet.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Lactophar is een afgewogen combinatie van goedaardige, maagzuurresistente, antibiotica- en clavulaanzuur-
resistente bacteriën, in combinatie met de nodige voedingsvezels die snel metaboliseerbaar zijn door de bacteriën.

FORMULE (per dagdosis van 1 tablet)

EXTRA INFO
• De blister van Lactophar 10 is scheurbaar tot 10 individueel apart 

verpakte tabletten. Handig om de tabletten ook per stuk hygiënisch 
mee te nemen, met behoud van optimale bewaring van elke tablet.

• De Lactophar 90 verpakking staat garant voor een verhoogde therapietrouw bij langdurige behandelingen, en dit 
gecombineerd met een prijsvoordeel van 15%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose, Bananenpoeder (Musa paradisi-
aca), Isomalt, Antioxidant: Calciumcitraat, Voedingszuur: Stearine-
zuur, Antiklontermiddel: Gehydrogeneerd vet, L-leucine, Zoetstof: 
Natriumsacharine.

apart 
10 tabletten

INNAME
• Lactophar kan als kauwtablet ingenomen worden. 
• Bij voorkeur innemen vóór de maaltijd of tussen de maaltijden.

*2.5 miljard levende bacteriën per stam

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.
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INNAME
Als bron van omega 3-vetzuren voor vegetariërs en veganisten: de capsule (gelatine-houdend) doorprikken en leegknijpen.

Actieve ingrediënten:
Linum usitatissimum (lijnzaad) 2000 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 20 mg

Lijnzaad en vitamine E beschermen de cellen tegen oxidatieve stress;

Bevat hoogwaardige en zuivere softgels van lijnzaadolie met meervoudig onverzadigde omega 3- en 6- vetzuren; 

De lijnzaadolie in Linucaps is van nature bijzonder rijk aan alfalinoleenzuur (ALA).

VERPAKKING: 60 geblisterde softgels/doos

GEBRUIK: 2 softgels/dag

Linucaps
Onverzadigde omega 3- en 6-vetzuren,
met specifi eke antioxidatieve eigenschappen1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Linucaps is een voedingssupplement van hoogwaardige en zuivere softgels van lijnzaadolie met meervoudig 
onverzadigde omega 3- en 6-vetzuren en antioxidatieve eigenschappen om de cellen te beschermen tegen 
oxidatieve stress1.

FORMULE (per dagdosis van 2 softgels)

Niet-actieve ingrediënten: Gelatine, Glycerol, Water.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 softgels: Vit. E (20 mg) 167%.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen in natuurlijke softgels. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Actieve ingrediënten:
Inuline 193 mg

FOS (Fructo-oligosacchariden) 96.5 mg

Lactobacillus acidophilus* 1.25 mld

Lactobacillus casei* 1.25 mld

Lactobacillus delbrueckii* 1.25 mld

Lactobacillus rhamnosus* 1.25 mld

5 miljard goedaardige humane bacteriën per capsule;

Bevat ook voedingsvezels in de vorm van Inuline en FOS (Fructo-oligosachariden) die een natuurlijke voeding 
zijn voor de humane darmbacteriën;

Unieke stabiliteit op kamertemperatuur;

Gebruiksvriendelijke capsules, om de inhoud in vloeistoffen op te lossen;

Gegarandeerd lactosevrij;

Mag ook samen met antibiotica ingenomen worden.

VERPAKKING: 20 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Lactophar® junior
Synbiotica: levende darmbacteriën (lactobacillen) 
met voedingsvezels in een gemakkelijk te openen 
capsule.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Lactophar junior is een afgewogen combinatie van goedaardige, maagzuurresistente, antibiotica- en clavulaanzuur-
resistente bacteriën, in combinatie met de nodige voedingsvezels die snel metaboliseerbaar zijn door de bacteriën.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

INNAME
In handige capsulevorm: te openen om het poeder gemakkelijk in vloeistof of maaltijd te mengen, of rechtstreeks in de mond te 
gieten. Gebruiksvriendelijk voor kinderen en/of personen met slikproblemen.
! Niet in substanties mengen die warmer zijn dan de lichaamstemperatuur, omwille van de levende darmbacteriën!

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). 
Vegetarische capsule: Geleermiddel: Hypromellose.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

*1.25 miljard levende bacteriën per stam
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INNAME
Als bron van omega 3-vetzuren voor vegetariërs en veganisten: de capsule (gelatine-houdend) doorprikken en leegknijpen.

Actieve ingrediënten:
Linum usitatissimum (lijnzaad) 2000 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 20 mg

Lijnzaad en vitamine E beschermen de cellen tegen oxidatieve stress;

Bevat hoogwaardige en zuivere softgels van lijnzaadolie met meervoudig onverzadigde omega 3- en 6- vetzuren; 

De lijnzaadolie in Linucaps is van nature bijzonder rijk aan alfalinoleenzuur (ALA).

VERPAKKING: 60 geblisterde softgels/doos

GEBRUIK: 2 softgels/dag

Linucaps
Onverzadigde omega 3- en 6-vetzuren,
met specifi eke antioxidatieve eigenschappen1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Linucaps is een voedingssupplement van hoogwaardige en zuivere softgels van lijnzaadolie met meervoudig 
onverzadigde omega 3- en 6-vetzuren en antioxidatieve eigenschappen om de cellen te beschermen tegen 
oxidatieve stress1.

FORMULE (per dagdosis van 2 softgels)

Niet-actieve ingrediënten: Gelatine, Glycerol, Water.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 softgels: Vit. E (20 mg) 167%.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen in natuurlijke softgels. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Actieve ingrediënten:
Inuline 193 mg

FOS (Fructo-oligosacchariden) 96.5 mg

Lactobacillus acidophilus* 1.25 mld

Lactobacillus casei* 1.25 mld

Lactobacillus delbrueckii* 1.25 mld

Lactobacillus rhamnosus* 1.25 mld

5 miljard goedaardige humane bacteriën per capsule;

Bevat ook voedingsvezels in de vorm van Inuline en FOS (Fructo-oligosachariden) die een natuurlijke voeding 
zijn voor de humane darmbacteriën;

Unieke stabiliteit op kamertemperatuur;

Gebruiksvriendelijke capsules, om de inhoud in vloeistoffen op te lossen;

Gegarandeerd lactosevrij;

Mag ook samen met antibiotica ingenomen worden.

VERPAKKING: 20 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Lactophar® junior
Synbiotica: levende darmbacteriën (lactobacillen) 
met voedingsvezels in een gemakkelijk te openen 
capsule.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Lactophar junior is een afgewogen combinatie van goedaardige, maagzuurresistente, antibiotica- en clavulaanzuur-
resistente bacteriën, in combinatie met de nodige voedingsvezels die snel metaboliseerbaar zijn door de bacteriën.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

INNAME
In handige capsulevorm: te openen om het poeder gemakkelijk in vloeistof of maaltijd te mengen, of rechtstreeks in de mond te 
gieten. Gebruiksvriendelijk voor kinderen en/of personen met slikproblemen.
! Niet in substanties mengen die warmer zijn dan de lichaamstemperatuur, omwille van de levende darmbacteriën!

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). 
Vegetarische capsule: Geleermiddel: Hypromellose.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

*1.25 miljard levende bacteriën per stam
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Actieve ingrediënten:
Brassica oleracea (broccoli) 250 mg

Linum usitatissimum (lijnzaad) 100 mg

L-Glutathion 100 mg

Lijnzaad ondersteunt de normale regulatie van de hormonale activiteit en beschermt de cellen tegen oxidatieve stress;

Lijnzaadextract met ≥ 20% lignanen;

Unieke combinatie met hoogwaardig broccoli extract;

Met gereduceerd L-Glutathion.

VERPAKKING: Beschikbaar per 30 en 60 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Linidol®

Draagt bij tot de regulering van de hormonale 
activiteit1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Linidol is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige extracten van broccoli en 
lijnzaad, gecombineerd met gereduceerd L-Glutathion. Draagt bij tot de regulering van de hormonale activiteit1.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). 
Geleermiddel: Plantaardige capsule.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
“Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklierbehandeling, gelieve uw arts te raadplegen” 
bij gebruik van Brassica oleracea (broccoli).

VOORZORG
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Linidol®

Hormonale regulatie1

Unieke combinatie van twee hoogwaardige 
extracten, aangevuld met gereduceerd 
glutathion:

Enterolignanen uit lijnzaad dragen bij aan een 
goede regulatie van de hormonale activiteit.

Wat is myrosinase?
Myrosinase is een enzym dat nodig is voor de om-
zetting van bepaalde stoffen uit de broccoli tot hun 
actieve metabolieten.

Waar komt dit enzym voor?
Myrosinase wordt niet door de mens aangemaakt 
maar is aanwezig in kruisbloemigen, waaronder 
broccoli, en komt vrij bij kneuzen of kauwen. 
Hoge temperaturen (bijvoorbeeld bij het koken van 
broccoli) kunnen het enzym inactiveren. Ook bij 
het produceren van extracten kan het enzym 
verloren gaan.

Kunnen de glucosinolaten in Linidol 
geactiveerd worden?
Het kwalitatieve broccoli extract in Linidol wordt 
steeds gecontroleerd op de aanwezigheid van een 
actief myrosinase enzym. Op deze manier kunnen 
de glucosinolaten uit het extract in het lichaam 
gegarandeerd worden omgezet tot de verschillende 
actieve vormen.

Lijnzaadextract met ≥ 20% lignanen

Broccoli extract met > 10% glucosinolaten 
en gegarandeerd actief myrosinase voor 
de omzetting naar indole-3-carbinol (I3C), 
diindolylmethaan (DIM) en isothiocyanaten 
zoals sulforafaan.
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Actieve ingrediënten:
Brassica oleracea (broccoli) 250 mg

Linum usitatissimum (lijnzaad) 100 mg

L-Glutathion 100 mg

Lijnzaad ondersteunt de normale regulatie van de hormonale activiteit en beschermt de cellen tegen oxidatieve stress;

Lijnzaadextract met ≥ 20% lignanen;

Unieke combinatie met hoogwaardig broccoli extract;

Met gereduceerd L-Glutathion.

VERPAKKING: Beschikbaar per 30 en 60 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Linidol®

Draagt bij tot de regulering van de hormonale 
activiteit1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Linidol is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige extracten van broccoli en 
lijnzaad, gecombineerd met gereduceerd L-Glutathion. Draagt bij tot de regulering van de hormonale activiteit1.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). 
Geleermiddel: Plantaardige capsule.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
“Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklierbehandeling, gelieve uw arts te raadplegen” 
bij gebruik van Brassica oleracea (broccoli).

VOORZORG
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Linidol®

Hormonale regulatie1

Unieke combinatie van twee hoogwaardige 
extracten, aangevuld met gereduceerd 
glutathion:

Enterolignanen uit lijnzaad dragen bij aan een 
goede regulatie van de hormonale activiteit.

Wat is myrosinase?
Myrosinase is een enzym dat nodig is voor de om-
zetting van bepaalde stoffen uit de broccoli tot hun 
actieve metabolieten.

Waar komt dit enzym voor?
Myrosinase wordt niet door de mens aangemaakt 
maar is aanwezig in kruisbloemigen, waaronder 
broccoli, en komt vrij bij kneuzen of kauwen. 
Hoge temperaturen (bijvoorbeeld bij het koken van 
broccoli) kunnen het enzym inactiveren. Ook bij 
het produceren van extracten kan het enzym 
verloren gaan.

Kunnen de glucosinolaten in Linidol 
geactiveerd worden?
Het kwalitatieve broccoli extract in Linidol wordt 
steeds gecontroleerd op de aanwezigheid van een 
actief myrosinase enzym. Op deze manier kunnen 
de glucosinolaten uit het extract in het lichaam 
gegarandeerd worden omgezet tot de verschillende 
actieve vormen.

Lijnzaadextract met ≥ 20% lignanen

Broccoli extract met > 10% glucosinolaten 
en gegarandeerd actief myrosinase voor 
de omzetting naar indole-3-carbinol (I3C), 
diindolylmethaan (DIM) en isothiocyanaten 
zoals sulforafaan.
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Actief ingrediënt:
OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 500 g

Hoog kwalitatieve en pure bron van zwavel, met een gegarandeerde zuiverheid van minimaal 99.8%
dankzij een uniek meertraps distillatie proces;

Een natuurlijke zwavelverbinding.

VERPAKKING: 500 gram poeder/pot

GEBRUIK: ½ tot 2 koffi elepels/dag

MSM
OptiMSM®: hoog kwalitatieve en goed 
opneembare bron van zwavel.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
MSM is een product met methylsulfonylmethaan in een uitstekend opneembare vorm, als hoog kwalitatieve en 
zuivere bron van zwavel.

FORMULE (per pot van 500 gram)

VOORZORG
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen.

INNAME
Bij mengen in vloeistof: best oplosbaar in water of vloeistof op kamertemperatuur/lauw.

GEBRUIK
• Indien nodig gebruik opbouwen van 1⁄2 tot 2 koffi elepels/dag
• Onderhoudsdosis: 1⁄2 koffi elepel/dag

3

2

Wijnstokextract met antioxidatieve eigenschappen en ≥ 25% anthocyanen;

Selenium helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress; 

Foliumzuur/Folaat draagt bij tot het behoud van een normaal celdelingsproces;

In combinatie met gereduceerd L-Glutathion.

1

Actieve ingrediënten:
L-Glutathion 400 mg

Vitis vinifera (wijnstok) 400 mg (= 100 mg anthocyanen)

L-cysteïne 80 mg

Selenium (selenomethionine) 100 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 200 µg

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Master-AO
Glutathioncomplex met sterke antioxidanten1,
ter bescherming tegen oxidatieve stress2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Master-AO is een hoogwaardig glutathioncomplex, verrijkt met specifi eke cofactoren (zoals o.m. anthocyanen 
en selenium) die door hun antioxidantieve eigenschappen1 bijdragen tot het beschermen van de cellen tegen 
oxidatieve schade2. Voor het behoud van een normaal celdelingsproces3.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

VOORZORG
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Selenium (100 µg) 182%, Foliumzuur/Folaat (200 µg) 100%.
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Actief ingrediënt:
OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 500 g

Hoog kwalitatieve en pure bron van zwavel, met een gegarandeerde zuiverheid van minimaal 99.8%
dankzij een uniek meertraps distillatie proces;

Een natuurlijke zwavelverbinding.

VERPAKKING: 500 gram poeder/pot

GEBRUIK: ½ tot 2 koffi elepels/dag

MSM
OptiMSM®: hoog kwalitatieve en goed 
opneembare bron van zwavel.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
MSM is een product met methylsulfonylmethaan in een uitstekend opneembare vorm, als hoog kwalitatieve en 
zuivere bron van zwavel.

FORMULE (per pot van 500 gram)

VOORZORG
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen.

INNAME
Bij mengen in vloeistof: best oplosbaar in water of vloeistof op kamertemperatuur/lauw.

GEBRUIK
• Indien nodig gebruik opbouwen van 1⁄2 tot 2 koffi elepels/dag
• Onderhoudsdosis: 1⁄2 koffi elepel/dag

3

2

Wijnstokextract met antioxidatieve eigenschappen en ≥ 25% anthocyanen;

Selenium helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress; 

Foliumzuur/Folaat draagt bij tot het behoud van een normaal celdelingsproces;

In combinatie met gereduceerd L-Glutathion.

1

Actieve ingrediënten:
L-Glutathion 400 mg

Vitis vinifera (wijnstok) 400 mg (= 100 mg anthocyanen)

L-cysteïne 80 mg

Selenium (selenomethionine) 100 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 200 µg

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Master-AO
Glutathioncomplex met sterke antioxidanten1,
ter bescherming tegen oxidatieve stress2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Master-AO is een hoogwaardig glutathioncomplex, verrijkt met specifi eke cofactoren (zoals o.m. anthocyanen 
en selenium) die door hun antioxidantieve eigenschappen1 bijdragen tot het beschermen van de cellen tegen 
oxidatieve schade2. Voor het behoud van een normaal celdelingsproces3.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

VOORZORG
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Selenium (100 µg) 182%, Foliumzuur/Folaat (200 µg) 100%.
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Betaïne HCl 100 mg

S-adenosylmethionine (SAMe) 100 mg

Inositol 40 mg

L-choline bitartraat 25.8 mg

PABA 20 mg

L-Glutathion 40.8 mg

L-cysteïne HCl 26 mg

Vaccinium myrtillus 
(blauwe bosbes)

20 mg 
(= 2 mg anthocyanen)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Cellulose. Hulpstoffen: Brassica rapa (raapzaad), Malus domestica (eetappel), Citrus lemon (citroenboom), Carthamus tinctorius (saf-
fl oer), Raphanus sativus (tuinradijs), Ribes nigrum (zwarte aalbes), Spirulina maxima (spiruline). Antiklontermiddel: Stearinezuur. Emulgator: 
Hypromellose. Kleurstof: Calciumcarbonaat. Glansmiddel: Triglyceride (kokosolie).

VERPAKKING: Beschikbaar per 60 en 120 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Methialyn®

Uniek vitamine B-complex met actieve vitamines 
en cofactoren. Weerstand tegen stress1 en 
vermoeidheid2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Vitamine B9 (foliumzuur) draagt bij tot normale psychologische functies zoals de concentratie, het leervermogen en de 
stressbestendigheid;

Daarnaast helpen de vitamines B2, B6, B9 (foliumzuur) en B12 bij het verminderen van vermoeidheid en moeheid;

Zowel vitamine B2, B6 en B12 als biotine dragen bij tot de normale werking van het zenuwstelsel en het energieleverend
metabolisme;

Choline en de vitamines B6, B9 (foliumzuur) en B12 ondersteunen de normale metabolisatie van homocysteïne;

Tenslotte ondersteunen vitamine B9 (foliumzuur) en B12 ook het normale verloop van de celdelingsprocessen.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Methialyn is een B-complex met actieve B-vitamines en verrijkt met cofactoren en glutathion. Helpt de weerstand 
tegen stress1 en vermoeidheid2 te behouden, ter ondersteuning van een normale neurale en cerebrale gezondheid3
en tal van metabolisatieprocessen, zoals het energieleverend metabolisme3 en het homocysteïne metabolisme4.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Actieve ingrediënten:
Vitamine B1 4.2 mg

Vitamine B2 (actief ribofl avine-5’-fosfaat) 4.8 mg

Vitamine B3 40 mg

Vitamine B5 12 mg

Vitamine B6 (actief pyridoxal-5’-fosfaat) 6 mg

Vitamine B8 (biotine) 100 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 400 µg

Vitamine B12 (actief methylcobalamine) 3 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 30 mg

3

4

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Vit. B1 (4.2 mg) 382%, Vit. B2 (4.8 mg) 343%, Vit. B3 (40 mg) 250%, 
Vit. B5 (12 mg) 200%, Vit. B6 (6 mg) 429%, Biotine (100 µg) 200%, Foliumzuur/Folaat (400 µg) 200%, Vit. B12 (3 µg) 120%, Vit. E (30 mg) 250%.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuur-
lijke hulpstoffen. Kleurverschillen zijn normaal en doen geen 
afbreuk aan de werking.

VOORZORG
Bij zwangerschap de aangeraden dagdosis 
van 2 tabletten/dag niet overschrijden.

Methialyn®

B-complex | Stress1 en vermoeidheid2

De unieke formule van Methialyn bevat een 
compleet vitamine B-complex met actieve 
vitamines, alle aanverwante stoffen en speciale 
methyldonoren zoals S-adenosylmethionine 
(SAMe) en Betaïne HCL (Trimethylglycine). 
Daarnaast bevat Methialyn ook nog een reeks 
cofactoren als L-cysteïne, vitamine E, glutathion 
en blauwe bosbes.

“Met de actieve vormen 
van vitamine B2, B6, B9 

en B12, voor een 
gegarandeerde effectiviteit”

Choline en de vitamines B6, B9 (foliumzuur) en 
B12 ondersteunen de normale metabolisatie 
van homocysteïne.

Glutathion en cofactoren L-cysteïne en 
anthocyanen.

Methyldonoren zoals SAMe en betaïne.

Vitamine B-achtige stoffen zoals biotine, 
inositol en PABA.

Methialyn is een compleet vitamine B-
complex, optimaal verrijkt met:
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Betaïne HCl 100 mg

S-adenosylmethionine (SAMe) 100 mg

Inositol 40 mg

L-choline bitartraat 25.8 mg

PABA 20 mg

L-Glutathion 40.8 mg

L-cysteïne HCl 26 mg

Vaccinium myrtillus 
(blauwe bosbes)

20 mg 
(= 2 mg anthocyanen)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Cellulose. Hulpstoffen: Brassica rapa (raapzaad), Malus domestica (eetappel), Citrus lemon (citroenboom), Carthamus tinctorius (saf-
fl oer), Raphanus sativus (tuinradijs), Ribes nigrum (zwarte aalbes), Spirulina maxima (spiruline). Antiklontermiddel: Stearinezuur. Emulgator: 
Hypromellose. Kleurstof: Calciumcarbonaat. Glansmiddel: Triglyceride (kokosolie).

VERPAKKING: Beschikbaar per 60 en 120 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Methialyn®

Uniek vitamine B-complex met actieve vitamines 
en cofactoren. Weerstand tegen stress1 en 
vermoeidheid2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Vitamine B9 (foliumzuur) draagt bij tot normale psychologische functies zoals de concentratie, het leervermogen en de 
stressbestendigheid;

Daarnaast helpen de vitamines B2, B6, B9 (foliumzuur) en B12 bij het verminderen van vermoeidheid en moeheid;

Zowel vitamine B2, B6 en B12 als biotine dragen bij tot de normale werking van het zenuwstelsel en het energieleverend
metabolisme;

Choline en de vitamines B6, B9 (foliumzuur) en B12 ondersteunen de normale metabolisatie van homocysteïne;

Tenslotte ondersteunen vitamine B9 (foliumzuur) en B12 ook het normale verloop van de celdelingsprocessen.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Methialyn is een B-complex met actieve B-vitamines en verrijkt met cofactoren en glutathion. Helpt de weerstand 
tegen stress1 en vermoeidheid2 te behouden, ter ondersteuning van een normale neurale en cerebrale gezondheid3
en tal van metabolisatieprocessen, zoals het energieleverend metabolisme3 en het homocysteïne metabolisme4.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Actieve ingrediënten:
Vitamine B1 4.2 mg

Vitamine B2 (actief ribofl avine-5’-fosfaat) 4.8 mg

Vitamine B3 40 mg

Vitamine B5 12 mg

Vitamine B6 (actief pyridoxal-5’-fosfaat) 6 mg

Vitamine B8 (biotine) 100 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 400 µg

Vitamine B12 (actief methylcobalamine) 3 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 30 mg

3

4

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Vit. B1 (4.2 mg) 382%, Vit. B2 (4.8 mg) 343%, Vit. B3 (40 mg) 250%, 
Vit. B5 (12 mg) 200%, Vit. B6 (6 mg) 429%, Biotine (100 µg) 200%, Foliumzuur/Folaat (400 µg) 200%, Vit. B12 (3 µg) 120%, Vit. E (30 mg) 250%.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuur-
lijke hulpstoffen. Kleurverschillen zijn normaal en doen geen 
afbreuk aan de werking.

VOORZORG
Bij zwangerschap de aangeraden dagdosis 
van 2 tabletten/dag niet overschrijden.

Methialyn®

B-complex | Stress1 en vermoeidheid2

De unieke formule van Methialyn bevat een 
compleet vitamine B-complex met actieve 
vitamines, alle aanverwante stoffen en speciale 
methyldonoren zoals S-adenosylmethionine 
(SAMe) en Betaïne HCL (Trimethylglycine). 
Daarnaast bevat Methialyn ook nog een reeks 
cofactoren als L-cysteïne, vitamine E, glutathion 
en blauwe bosbes.

“Met de actieve vormen 
van vitamine B2, B6, B9 

en B12, voor een 
gegarandeerde effectiviteit”

Choline en de vitamines B6, B9 (foliumzuur) en 
B12 ondersteunen de normale metabolisatie 
van homocysteïne.

Glutathion en cofactoren L-cysteïne en 
anthocyanen.

Methyldonoren zoals SAMe en betaïne.

Vitamine B-achtige stoffen zoals biotine, 
inositol en PABA.

Methialyn is een compleet vitamine B-
complex, optimaal verrijkt met:
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Exclusief multi preparaat, ter ondersteuning 
van de spijsvertering1 en normale slijmvliezen2

Enzymen, alfaliponzuur en glutathion
Het enzymcomplex bevat bromelaïne, papaïne, 
trypsine, lipase, rutine, catalase en SOD (superoxide-
dismutase). Mucoperm bevat tevens alfaliponzuur en 
L-Glutathion.

Vitamines
Mucoperm bevat een uitgebreid complex van de 
vitamines A, B1, B3, B5, B6, B9 (foliumzuur), B12, C, D, 
E en biotine (vitamine B8). Hierbij dragen 2vitamine A 
en biotine specifi ek bij tot de instandhouding van 
normale slijmvliezen.

Plantaardige extracten
Met een combinatie van gamma oryzanol en 
Hydrastis canadensis, naast 1kurkuma en maria-
distel, die respectievelijk de spijsvertering en de 
normale leverfunctie ondersteunen.

Algen
Met spirulina dat enorm rijk is aan chlorofyl 
en voedingsstoffen.

Mineralen
Toegevoegde mineralen zijn zink, 
zwavel (MSM), mangaan en uitstekend 
opneembaar magnesium dat een normale 
psychologische functie ondersteunt 
en bijdraagt om vermoeidheid te 
verminderen. Zink helpt onder meer
het metabolisme van vetzuren en
koolhydraten, maar ook van 
vitamine A en ondersteunt de normale 
functie van het immuunsysteem.

Aminozuren en proteïnen
L-Glutamine, L-Cysteïne en L-Glutathion.

Mucoperm Apple+
Biologisch appelpoeder ter vervanging van dextrose

Mucoperm Apple+ bevat identiek dezelfde actieve stoffen als 
Mucoperm, enkel de draagstof dextrose is vervangen door een 
droogextract van biologisch appelpoeder. Perfect voor wie om 
persoonlijke of medische redenen reguliere suikers mijdt. 

pagina 40/41

In tegenstelling tot een gewone multi-
vitamine-mineralen formule is de fi losofi e 
van Mucoperm gebaseerd op een meer 
trappen systeem waarbij de enzymen 
gecombineerd worden met stoffen die 
het behoud van normale slijmvliezen 
ondersteunen2, samen met een complete 
aanvoer van vitaminen, mineralen en 
specifi eke plantenstoffen.

Poedervorm in handige individuele 
scheurzakjes die gemakkelijk in yoghurt 
of water kunnen worden ingenomen.

Het benutten van voedingsstoffen is primair afhankelijk 
van de voeding en de effi ciëntie van onze spijsvertering.

Mucoperm®

Spijsvertering1 en (darm)slijmvliezen2

®

De darm is bekleed met een slijmvlies en heeft 
een bijzondere functie. Enerzijds moet dit orgaan 
allerlei nuttige stoffen uit de voeding op kunnen 
nemen en anderzijds moet het ongewenste stoffen 
uitscheiden en weren.

Een goede vertering en een gezond slijmvlies 
maken deel uit van een comfortabel gevoel en 
een goede gezondheid.

Een verantwoorde levensstijl met gezonde, 
gevarieerde voeding, voldoende beweging, 
ontspanning en nachtrust zijn hierbij belangrijke 
aandachtspunten waar ook Mucoperm uitstekend 
bij past.
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Exclusief multi preparaat, ter ondersteuning 
van de spijsvertering1 en normale slijmvliezen2

Enzymen, alfaliponzuur en glutathion
Het enzymcomplex bevat bromelaïne, papaïne, 
trypsine, lipase, rutine, catalase en SOD (superoxide-
dismutase). Mucoperm bevat tevens alfaliponzuur en 
L-Glutathion.

Vitamines
Mucoperm bevat een uitgebreid complex van de 
vitamines A, B1, B3, B5, B6, B9 (foliumzuur), B12, C, D, 
E en biotine (vitamine B8). Hierbij dragen 2vitamine A 
en biotine specifi ek bij tot de instandhouding van 
normale slijmvliezen.

Plantaardige extracten
Met een combinatie van gamma oryzanol en 
Hydrastis canadensis, naast 1kurkuma en maria-
distel, die respectievelijk de spijsvertering en de 
normale leverfunctie ondersteunen.

Algen
Met spirulina dat enorm rijk is aan chlorofyl 
en voedingsstoffen.

Mineralen
Toegevoegde mineralen zijn zink, 
zwavel (MSM), mangaan en uitstekend 
opneembaar magnesium dat een normale 
psychologische functie ondersteunt 
en bijdraagt om vermoeidheid te 
verminderen. Zink helpt onder meer
het metabolisme van vetzuren en
koolhydraten, maar ook van 
vitamine A en ondersteunt de normale 
functie van het immuunsysteem.

Aminozuren en proteïnen
L-Glutamine, L-Cysteïne en L-Glutathion.

Mucoperm Apple+
Biologisch appelpoeder ter vervanging van dextrose

Mucoperm Apple+ bevat identiek dezelfde actieve stoffen als 
Mucoperm, enkel de draagstof dextrose is vervangen door een 
droogextract van biologisch appelpoeder. Perfect voor wie om 
persoonlijke of medische redenen reguliere suikers mijdt. 
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In tegenstelling tot een gewone multi-
vitamine-mineralen formule is de fi losofi e 
van Mucoperm gebaseerd op een meer 
trappen systeem waarbij de enzymen 
gecombineerd worden met stoffen die 
het behoud van normale slijmvliezen 
ondersteunen2, samen met een complete 
aanvoer van vitaminen, mineralen en 
specifi eke plantenstoffen.

Poedervorm in handige individuele 
scheurzakjes die gemakkelijk in yoghurt 
of water kunnen worden ingenomen.

Het benutten van voedingsstoffen is primair afhankelijk 
van de voeding en de effi ciëntie van onze spijsvertering.

Mucoperm®

Spijsvertering1 en (darm)slijmvliezen2

®

De darm is bekleed met een slijmvlies en heeft 
een bijzondere functie. Enerzijds moet dit orgaan 
allerlei nuttige stoffen uit de voeding op kunnen 
nemen en anderzijds moet het ongewenste stoffen 
uitscheiden en weren.

Een goede vertering en een gezond slijmvlies 
maken deel uit van een comfortabel gevoel en 
een goede gezondheid.

Een verantwoorde levensstijl met gezonde, 
gevarieerde voeding, voldoende beweging, 
ontspanning en nachtrust zijn hierbij belangrijke 
aandachtspunten waar ook Mucoperm uitstekend 
bij past.
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Mucoperm®

Info voor medische professionals

INNAME
• Best innemen in het begin van de maaltijd, opgelost in vloeistof of voeding.
• Dosis geleidelijk opbouwen van 1 tot max. 3 zakjes per dag.  

Aanbevolen gebruik 1e week: 1 zakje/dag, 2e week: 2 zakjes/dag. Indien nodig nadien tot max. 3 zakjes/dag.

EXTRA INFO
De draagstof dextrose is bewust toegevoegd ter bevordering van de opname van de actieve stoffen. 
De hoeveelheid dextrose is herleid tot de minimum nodige dosis van 2.98 g/zakje.  

Voor mensen die suikers mijden om persoonlijke of medische redenen bestaat er ook Mucoperm Apple+ (met als draagstof 
droogextract van biologisch appelpoeder i.p.v. dextrose).

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
“Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Curcuma longa.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel een natuurlijke suiker.  
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Contact & info: www.nutriphyt.com

Actieve ingrediënten:
Magnesium(bisglycinaat) 250.7 mg

Zink(bisglycinaat) 3.42 mg

Mangaan(bisglycinaat) 1 mg

Selenium (selenomethionine) 22.8 µg

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 91.2 mg

Curcuma longa (kurkuma) 227.9 mg

Silybum marianum (mariadistel) 165 mg

Gamma oryzanol 85.5 mg

Hydrastis canadensis 
(Canadese geelwortel) 22.8 mg

Spirulina 398.8 mg

Alfaliponzuur 57 mg

Enzymcomplex (bromelaïne, papaïne, 
trypsine, lipase, catalase, rutine, SOD) 92.2 mg

L-Glutamine 285 mg

L-cysteïne 11.4 mg

L-Glutathion 11.4 mg

Vitamine A 720 µg

Vitamine B1 0.57 mg

Vitamine B3 22.8 mg

Vitamine B5 5.7 mg

Vitamine B6 1.14 mg

Vitamine B8 (biotine) 330 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 81 µg

Vitamine B12 (actief methylcobalamine) 1.14 µg

Vitamine C 57 mg

Vitamine D 1.14 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 5.7 mg
Niet-actief ingrediënt: Draagstof: Dextrose.

VERPAKKING: 60 zakjes van 4 gram/doos

GEBRUIK: 3 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of yoghurt 3 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of yoghurt

Mucoperm®

Helpt de spijsvertering1 en het behoud 
van normale (darm)slijmvliezen2 te 
ondersteunen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Mucoperm is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen, 
plantenextracten en specifi eke nutriënten ter ondersteuning van de spijsvertering1, de natuurlijke weerstand3
en het behoud van normale slijmvliezen2. 

FORMULE (per dagdosis van 3 zakjes)

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 3 zakjes: Magnesium (250.7 mg) 67%, Zink (3.42 mg) 34%, Mangaan (1 mg) 
50%, Selenium (22.8 µg) 41%, Vit. A (720 µg) 90%, Vit. B1 (0.57 mg) 52%, Vit. B3 (22.8 mg) 143%, Vit. B5 (5.7 mg) 95%, Vit. B6 (1.14 mg) 81%, 
Biotine (330 µg) 660%, Foliumzuur/Folaat (81 µg) 41%, Vit. B12 (1.14 µg) 46%, Vit. C (57 mg) 71%, Vit. D3 (1.14 µg) 23%, Vit. E (5.7 mg) 48%.

Kurkuma bevordert de normale spijsvertering;

Vitamine A is goed voor het behoud van normale slijmvliezen zoals in de darm, longen, neus, ogen en het 
vrouwelijk voorplantingssysteem;

Mucoperm bevat naast kurkuma ook Canadese geelwortel, selenium, zink en tal van vitamines (A, B6, B9, B12, C en D) 
ter ondersteuning van de normale werking van het immuunsysteem.

1

2

3
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Mucoperm®

Info voor medische professionals

INNAME
• Best innemen in het begin van de maaltijd, opgelost in vloeistof of voeding.
• Dosis geleidelijk opbouwen van 1 tot max. 3 zakjes per dag.  

Aanbevolen gebruik 1e week: 1 zakje/dag, 2e week: 2 zakjes/dag. Indien nodig nadien tot max. 3 zakjes/dag.

EXTRA INFO
De draagstof dextrose is bewust toegevoegd ter bevordering van de opname van de actieve stoffen. 
De hoeveelheid dextrose is herleid tot de minimum nodige dosis van 2.98 g/zakje.  

Voor mensen die suikers mijden om persoonlijke of medische redenen bestaat er ook Mucoperm Apple+ (met als draagstof 
droogextract van biologisch appelpoeder i.p.v. dextrose).

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
“Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Curcuma longa.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel een natuurlijke suiker.  
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Contact & info: www.nutriphyt.com

Actieve ingrediënten:
Magnesium(bisglycinaat) 250.7 mg

Zink(bisglycinaat) 3.42 mg

Mangaan(bisglycinaat) 1 mg

Selenium (selenomethionine) 22.8 µg

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 91.2 mg

Curcuma longa (kurkuma) 227.9 mg

Silybum marianum (mariadistel) 165 mg

Gamma oryzanol 85.5 mg

Hydrastis canadensis 
(Canadese geelwortel) 22.8 mg

Spirulina 398.8 mg

Alfaliponzuur 57 mg

Enzymcomplex (bromelaïne, papaïne, 
trypsine, lipase, catalase, rutine, SOD) 92.2 mg

L-Glutamine 285 mg

L-cysteïne 11.4 mg

L-Glutathion 11.4 mg

Vitamine A 720 µg

Vitamine B1 0.57 mg

Vitamine B3 22.8 mg

Vitamine B5 5.7 mg

Vitamine B6 1.14 mg

Vitamine B8 (biotine) 330 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 81 µg

Vitamine B12 (actief methylcobalamine) 1.14 µg

Vitamine C 57 mg

Vitamine D 1.14 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 5.7 mg
Niet-actief ingrediënt: Draagstof: Dextrose.

VERPAKKING: 60 zakjes van 4 gram/doos

GEBRUIK: 3 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of yoghurt 3 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of yoghurt

Mucoperm®

Helpt de spijsvertering1 en het behoud 
van normale (darm)slijmvliezen2 te 
ondersteunen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Mucoperm is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen, 
plantenextracten en specifi eke nutriënten ter ondersteuning van de spijsvertering1, de natuurlijke weerstand3
en het behoud van normale slijmvliezen2. 

FORMULE (per dagdosis van 3 zakjes)

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 3 zakjes: Magnesium (250.7 mg) 67%, Zink (3.42 mg) 34%, Mangaan (1 mg) 
50%, Selenium (22.8 µg) 41%, Vit. A (720 µg) 90%, Vit. B1 (0.57 mg) 52%, Vit. B3 (22.8 mg) 143%, Vit. B5 (5.7 mg) 95%, Vit. B6 (1.14 mg) 81%, 
Biotine (330 µg) 660%, Foliumzuur/Folaat (81 µg) 41%, Vit. B12 (1.14 µg) 46%, Vit. C (57 mg) 71%, Vit. D3 (1.14 µg) 23%, Vit. E (5.7 mg) 48%.

Kurkuma bevordert de normale spijsvertering;

Vitamine A is goed voor het behoud van normale slijmvliezen zoals in de darm, longen, neus, ogen en het 
vrouwelijk voorplantingssysteem;

Mucoperm bevat naast kurkuma ook Canadese geelwortel, selenium, zink en tal van vitamines (A, B6, B9, B12, C en D) 
ter ondersteuning van de normale werking van het immuunsysteem.

1

2

3
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% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 3 zakjes: Magnesium (250.7 mg) 67%, Zink (3.42 mg) 34%, Mangaan (1 mg) 
50%, Selenium (22.8 µg) 41%, Vit. A (720 µg) 90%, Vit. B1 (0.57 mg) 52%, Vit. B3 (22.8 mg) 143%, Vit. B5 (5.7 mg) 95%, Vit. B6 (1.14 mg) 81%, 
Biotine (330 µg) 660%, Foliumzuur/Folaat (81 µg) 41%, Vit. B12 (1.14 µg) 46%, Vit. C (57 mg) 71%, Vit. D3 (1.14 µg) 23%, Vit. E (5.7 mg) 48%.

Actieve ingrediënten:
Magnesium(bisglycinaat) 250.7 mg

Zink(bisglycinaat) 3.42 mg

Mangaan(bisglycinaat) 1 mg

Selenium (selenomethionine) 22.8 µg

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 91.2 mg

Curcuma longa (kurkuma) 227.9 mg

Silybum marianum (mariadistel) 165 mg

Gamma oryzanol 85.5 mg

Hydrastis canadensis 
(Canadese geelwortel) 22.8 mg

Spirulina 398.8 mg

Alfaliponzuur 57 mg

Enzymcomplex (bromelaïne, papaïne, 
trypsine, lipase, catalase, rutine, SOD) 92.2 mg

L-Glutamine 285 mg

L-cysteïne 11.4 mg

L-Glutathion 11.4 mg

Vitamine A 720 µg

Vitamine B1 0.57 mg

Vitamine B3 22.8 mg

Vitamine B5 5.7 mg

Vitamine B6 1.14 mg

Vitamine B8 (biotine) 330 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 81 µg

Vitamine B12 (actief methylcobalamine) 1.14 µg

Vitamine C 57 mg

Vitamine D 1.14 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 5.7 mg

Niet-actief ingrediënt: Draagstof: Malus domestica Borkh. (appelextract).

VERPAKKING: 60 zakjes van 4 gram/doos

GEBRUIK: 3 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of yoghurt 3 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of yoghurt

Mucoperm® 
APPLE+

Helpt de spijsvertering1 en het behoud 
van normale (darm)slijmvliezen2 te 
ondersteunen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Kurkuma bevordert de normale spijsvertering;

Vitamine A is goed voor het behoud van normale slijmvliezen zoals in de darm, longen, neus, ogen en het 
vrouwelijk voorplantingssysteem;

Mucoperm Apple+ bevat naast kurkuma ook Canadese geelwortel, selenium, zink en tal van vitamines (A, B6, B9, B12, C en D) 
ter ondersteuning van de normale werking van het immuunsysteem.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Mucoperm Apple+ is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, 
mineralen, plantenextracten en specifi eke nutriënten ter ondersteuning van de spijsvertering1, de natuurlijke 
weerstand3 en het behoud van normale slijmvliezen2. Als draagstof wordt een appelextract gebruikt ter vervanging 
van het dextrose in Mucoperm.

FORMULE (per dagdosis van 3 zakjes)

3

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
“Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Curcuma longa.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel biologisch appelpoeder.  
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Mucoperm® 
APPLE+

Info voor medische professionals

INNAME
• Best innemen in het begin van de maaltijd, opgelost in vloeistof of voeding.
• Dosis geleidelijk opbouwen van 1 tot max. 3 zakjes per dag.  

Aanbevolen gebruik 1e week: 1 zakje/dag, 2e week: 2 zakjes/dag. Indien nodig nadien tot max. 3 zakjes/dag.

EXTRA INFO
De actieve stoffen van Mucoperm zijn dezelfde als deze van Mucoperm Apple+. Enkel de draagstof verschilt (dextrose versus 
droogextract van biologisch appelpoeder). Het droogextract van biologisch appelpoeder als draagstof voor de actieve stoffen is 
bedoeld voor wie om persoonlijke of medische redenen reguliere suikers mijdt. 

VOORZORG
Niet geschikt voor mensen met berkenpollen-allergie wegens kans op kruisallergie berkenpollen/appel.

Contact & info: www.nutriphyt.com
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% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 3 zakjes: Magnesium (250.7 mg) 67%, Zink (3.42 mg) 34%, Mangaan (1 mg) 
50%, Selenium (22.8 µg) 41%, Vit. A (720 µg) 90%, Vit. B1 (0.57 mg) 52%, Vit. B3 (22.8 mg) 143%, Vit. B5 (5.7 mg) 95%, Vit. B6 (1.14 mg) 81%, 
Biotine (330 µg) 660%, Foliumzuur/Folaat (81 µg) 41%, Vit. B12 (1.14 µg) 46%, Vit. C (57 mg) 71%, Vit. D3 (1.14 µg) 23%, Vit. E (5.7 mg) 48%.

Actieve ingrediënten:
Magnesium(bisglycinaat) 250.7 mg

Zink(bisglycinaat) 3.42 mg

Mangaan(bisglycinaat) 1 mg

Selenium (selenomethionine) 22.8 µg

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 91.2 mg

Curcuma longa (kurkuma) 227.9 mg

Silybum marianum (mariadistel) 165 mg

Gamma oryzanol 85.5 mg

Hydrastis canadensis 
(Canadese geelwortel) 22.8 mg

Spirulina 398.8 mg

Alfaliponzuur 57 mg

Enzymcomplex (bromelaïne, papaïne, 
trypsine, lipase, catalase, rutine, SOD) 92.2 mg

L-Glutamine 285 mg

L-cysteïne 11.4 mg

L-Glutathion 11.4 mg

Vitamine A 720 µg

Vitamine B1 0.57 mg

Vitamine B3 22.8 mg

Vitamine B5 5.7 mg

Vitamine B6 1.14 mg

Vitamine B8 (biotine) 330 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 81 µg

Vitamine B12 (actief methylcobalamine) 1.14 µg

Vitamine C 57 mg

Vitamine D 1.14 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 5.7 mg

Niet-actief ingrediënt: Draagstof: Malus domestica Borkh. (appelextract).

VERPAKKING: 60 zakjes van 4 gram/doos

GEBRUIK: 3 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of yoghurt 3 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of yoghurt

Mucoperm® 
APPLE+

Helpt de spijsvertering1 en het behoud 
van normale (darm)slijmvliezen2 te 
ondersteunen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Kurkuma bevordert de normale spijsvertering;

Vitamine A is goed voor het behoud van normale slijmvliezen zoals in de darm, longen, neus, ogen en het 
vrouwelijk voorplantingssysteem;

Mucoperm Apple+ bevat naast kurkuma ook Canadese geelwortel, selenium, zink en tal van vitamines (A, B6, B9, B12, C en D) 
ter ondersteuning van de normale werking van het immuunsysteem.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Mucoperm Apple+ is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, 
mineralen, plantenextracten en specifi eke nutriënten ter ondersteuning van de spijsvertering1, de natuurlijke 
weerstand3 en het behoud van normale slijmvliezen2. Als draagstof wordt een appelextract gebruikt ter vervanging 
van het dextrose in Mucoperm.

FORMULE (per dagdosis van 3 zakjes)

3

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
“Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Curcuma longa.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel biologisch appelpoeder.  
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Mucoperm® 
APPLE+

Info voor medische professionals

INNAME
• Best innemen in het begin van de maaltijd, opgelost in vloeistof of voeding.
• Dosis geleidelijk opbouwen van 1 tot max. 3 zakjes per dag.  

Aanbevolen gebruik 1e week: 1 zakje/dag, 2e week: 2 zakjes/dag. Indien nodig nadien tot max. 3 zakjes/dag.

EXTRA INFO
De actieve stoffen van Mucoperm zijn dezelfde als deze van Mucoperm Apple+. Enkel de draagstof verschilt (dextrose versus 
droogextract van biologisch appelpoeder). Het droogextract van biologisch appelpoeder als draagstof voor de actieve stoffen is 
bedoeld voor wie om persoonlijke of medische redenen reguliere suikers mijdt. 

VOORZORG
Niet geschikt voor mensen met berkenpollen-allergie wegens kans op kruisallergie berkenpollen/appel.

Contact & info: www.nutriphyt.com
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Actieve ingrediënten:
Visolie met omega 3-vetzuren (DHA 22% en EPA 33%) 2000 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 10 mg

Vitamine D3 (400 IU) 10 µg

Bij inname van minstens 250 mg per dag draagt DHA bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie 
en gezichtsvermogen;

Bij inname van minstens 250 mg per dag dragen DHA en EPA bij tot de normale werking van het hart;

Per dagdosis van 2 softgels Omarin neemt u een optimale hoeveelheid van 440 mg DHA en 660 mg EPA in;

Vitamine E helpt de cellen beschermen tegen oxidatieve stress en voorkomt oxidatie van de omega vetzuren
waardoor hun kwaliteit gegarandeerd wordt.

VERPAKKING: 60 geblisterde softgels/doos

GEBRUIK: 2 softgels/dag

Omarin®

Onverzadigde omega 3-vetzuren van de hoogste 
kwaliteit en zuiverheid + vitamines D en E.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Omarin is een voedingssupplement bestaande uit softgels met een visolie van de allerhoogste kwaliteit 
en zuiverheid, voor een substantiële inname van DHA en EPA omega 3-vetzuren, met extra toevoeging 
van vitamines D en E.

FORMULE (per dagdosis van 2 softgels)

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen in natuurlijke softgels. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Niet-actieve ingrediënten: Gelatine, Glycerol, Water.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 softgels: Vit. E (10 mg) 83%, Vit. D3 (10 µg) 200%. 

Actieve ingrediënten:
Magnesium(bisglycinaat) 100 mg

Olea europaea (olijfboom) 250 mg

Taurine 200 mg

Vitis vinifera (wijnstok) 160 mg

Achillea millefolium (duizendblad) 100 mg

Taraxacum offi cinale (paardenbloem) 100 mg

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Oleotens®

Natuurlijke ondersteuning voor hart 
en bloedvaten1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Extracten uit de zeeden en wijnstok ondersteunen de normale gezondheid van hart en bloedvaten;

Het olijfboomextract draagt bij tot het in stand houden van de normale bloeddruk;

Het duizendblad helpt bij het behouden van een normale vasculaire gezondheid en het in stand houden van 
normale cholesterolgehalten in het bloed;

Plantaardige extracten gecombineerd met co-enzym Q10, vitamine K2, vitamine D3, taurine en magnesium.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Oleotens is een voedingssupplement dat op natuurlijke wijze een ondersteuning biedt voor hart en bloedvaten1. 
Draagt tevens bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk2.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Pinus maritima (zeeden) 75 mg (= 30 mg OPC’s)

Co-enzym Q10 20 mg

Vitamine K2 50 µg

Vitamine D3 2 µg

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesium-
stearaat, Siliciumdioxide. Coating: CM004Clear.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Magnesium (100 mg) 27%, Vit. K2 (50 µg) 67%, Vit. D3 (2 µg) 40%.
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Actieve ingrediënten:
Visolie met omega 3-vetzuren (DHA 22% en EPA 33%) 2000 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 10 mg

Vitamine D3 (400 IU) 10 µg

Bij inname van minstens 250 mg per dag draagt DHA bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie 
en gezichtsvermogen;

Bij inname van minstens 250 mg per dag dragen DHA en EPA bij tot de normale werking van het hart;

Per dagdosis van 2 softgels Omarin neemt u een optimale hoeveelheid van 440 mg DHA en 660 mg EPA in;

Vitamine E helpt de cellen beschermen tegen oxidatieve stress en voorkomt oxidatie van de omega vetzuren
waardoor hun kwaliteit gegarandeerd wordt.

VERPAKKING: 60 geblisterde softgels/doos

GEBRUIK: 2 softgels/dag

Omarin®

Onverzadigde omega 3-vetzuren van de hoogste 
kwaliteit en zuiverheid + vitamines D en E.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Omarin is een voedingssupplement bestaande uit softgels met een visolie van de allerhoogste kwaliteit 
en zuiverheid, voor een substantiële inname van DHA en EPA omega 3-vetzuren, met extra toevoeging 
van vitamines D en E.

FORMULE (per dagdosis van 2 softgels)

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen in natuurlijke softgels. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Niet-actieve ingrediënten: Gelatine, Glycerol, Water.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 softgels: Vit. E (10 mg) 83%, Vit. D3 (10 µg) 200%. 

Actieve ingrediënten:
Magnesium(bisglycinaat) 100 mg

Olea europaea (olijfboom) 250 mg

Taurine 200 mg

Vitis vinifera (wijnstok) 160 mg

Achillea millefolium (duizendblad) 100 mg

Taraxacum offi cinale (paardenbloem) 100 mg

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Oleotens®

Natuurlijke ondersteuning voor hart 
en bloedvaten1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Extracten uit de zeeden en wijnstok ondersteunen de normale gezondheid van hart en bloedvaten;

Het olijfboomextract draagt bij tot het in stand houden van de normale bloeddruk;

Het duizendblad helpt bij het behouden van een normale vasculaire gezondheid en het in stand houden van 
normale cholesterolgehalten in het bloed;

Plantaardige extracten gecombineerd met co-enzym Q10, vitamine K2, vitamine D3, taurine en magnesium.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Oleotens is een voedingssupplement dat op natuurlijke wijze een ondersteuning biedt voor hart en bloedvaten1. 
Draagt tevens bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk2.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Pinus maritima (zeeden) 75 mg (= 30 mg OPC’s)

Co-enzym Q10 20 mg

Vitamine K2 50 µg

Vitamine D3 2 µg

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesium-
stearaat, Siliciumdioxide. Coating: CM004Clear.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Magnesium (100 mg) 27%, Vit. K2 (50 µg) 67%, Vit. D3 (2 µg) 40%.
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Pediaperm

Info voor medische professionals

INNAME
• Best innemen in het begin van de maaltijd, opgelost in vloeistof of voeding. 

! Niet in substanties mengen die warmer zijn dan de lichaamstemperatuur, omwille van de levende darmbacteriën.
• Dosis voor gevoelige volwassenen en kinderen geleidelijk opbouwen van ½ tot max. 4 zakjes/dag.

EXTRA INFO
De draagstof dextrose is bewust toegevoegd ter bevordering van de opname van de actieve stoffen bij een mogelijk minder 
goed functionerend darmslijmvlies. De hoeveelheid dextrose is herleid tot de minimum nodige dosis.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Curcuma longa.
• “Niet langer dan 6 weken zonder medisch advies” bij gebruik van Glycyrrhiza glabra.
• “Niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar” bij gebruik van Foeniculum vulgare: max. 0.05 mg/kg estragol voor kinderen 

jonger dan 12 jaar.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel een natuurlijke suiker.  
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 4 zakjes: Magnesium (111.4 mg) 30%, Zink (1.52 mg) 15%, Mangaan (0.51 mg) 
26%, Selenium (10.1 µg) 18%, Vit. A (320 µg) 40%, Vit. B1 (0.25 mg) 23%, Vit. B3 (10.1 mg) 63%, Vit. B5 (2.53 mg) 42%, Vit. B6 (0.51 mg) 36%,  
Biotine (146.7 µg) 293%, Foliumzuur/Folaat (36.8 µg) 18%, Vit. B12 (0.52 µg) 21%, Vit. C (25.3 mg) 32%, Vit. D3 (0.75 µg) 15%, Vit. E (2.79 mg) 23%.

Contact & info: www.nutriphyt.com

VERPAKKING: 60 zakjes van 2.5 gram/doos

GEBRUIK: 4 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of onder de voedingmengen in een glas vloeistof of onder de voeding

Pediaperm
Helpt de spijsvertering1 en het behoud 
van normale (darm)slijmvliezen2 te 
ondersteunen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Kurkuma bevordert de normale spijsvertering;

Vitamine A is goed voor het behoud van normale slijmvliezen zoals in de darm, longen, neus, ogen en het 
vrouwelijk voorplantingssysteem;

Pediaperm bevat naast kurkuma ook Canadese geelwortel, selenium, zink en tal van vitamines (A, B6, B9, B12, C en D) 
ter ondersteuning van de normale werking van het immuunsysteem;

Het extract van de paardenbloem bevordert de darmwerking en zorgt samen met kurkuma, zoethout en venkel voor een 
natuurlijke ondersteuning van de spijsvertering.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Pediaperm is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen, 
plantenextracten en specifi eke nutriënten ter ondersteuning van de spijsvertering1, de natuurlijke weerstand3
en het behoud van normale slijmvliezen2. 

In een lichtere dosering voor gevoelige volwassenen, ook geschikt voor kinderen onder 6 jaar. Met toevoeging van 
lactase enzym, extra plantenextracten en levende humane bacteriën.

FORMULE (per dagdosis van 4 zakjes)

Actieve ingrediënten:
Bifi dum brevis / infantis / longum 330 mg

Lactobacillus plantarum 170 mg

Magnesium(bisglycinaat) 111.4 mg

Zink(bisglycinaat) 1.52 mg

Mangaan(bisglycinaat) 0.51 mg

Selenium (selenomethionine) 10.1 µg

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 40.5 mg

Curcuma longa (kurkuma) 101.3 mg

Glycyrrhiza glabra (zoethout) 33.4 mg

Silybum marianum (mariadistel) 73.3 mg

Gamma oryzanol 38 mg

Taraxacum offi cinale (paardenbloem) 16.6 mg

Foeniculum vulgare (venkel) 15 mg

Hydrastis canadensis 
(Canadese geelwortel) 10.1 mg

Spirulina maxima (spiruline) 177.3 mg

Alfaliponzuur 25.3 mg

Enzymcomplex (bromelaïne, papaïne, trypsine, 
lipase, catalase, rutine, SOD) 48.3 mg

Lactase enzym 8.34 mg

L-Glutamine 126.6 mg

L-cysteïne 5.05 mg

L-Glutathion 5.05 mg

Vitamine A 320 µg

Vitamine B1 250 µg

Vitamine B3 10.1 mg

Vitamine B5 2.53 mg

Vitamine B6 510 µg

Vitamine B8 (biotine) 146.7 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 36.8 µg

Vitamine B12 (actief methylcobalamine) 0.52 µg

Vitamine C 25.3 mg

Vitamine D 0.75 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 2.79 mg

Niet-actief ingrediënt: Draagstof: Dextrose

3
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Pediaperm

Info voor medische professionals

INNAME
• Best innemen in het begin van de maaltijd, opgelost in vloeistof of voeding. 

! Niet in substanties mengen die warmer zijn dan de lichaamstemperatuur, omwille van de levende darmbacteriën.
• Dosis voor gevoelige volwassenen en kinderen geleidelijk opbouwen van ½ tot max. 4 zakjes/dag.

EXTRA INFO
De draagstof dextrose is bewust toegevoegd ter bevordering van de opname van de actieve stoffen bij een mogelijk minder 
goed functionerend darmslijmvlies. De hoeveelheid dextrose is herleid tot de minimum nodige dosis.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Curcuma longa.
• “Niet langer dan 6 weken zonder medisch advies” bij gebruik van Glycyrrhiza glabra.
• “Niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar” bij gebruik van Foeniculum vulgare: max. 0.05 mg/kg estragol voor kinderen 

jonger dan 12 jaar.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel een natuurlijke suiker.  
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 4 zakjes: Magnesium (111.4 mg) 30%, Zink (1.52 mg) 15%, Mangaan (0.51 mg) 
26%, Selenium (10.1 µg) 18%, Vit. A (320 µg) 40%, Vit. B1 (0.25 mg) 23%, Vit. B3 (10.1 mg) 63%, Vit. B5 (2.53 mg) 42%, Vit. B6 (0.51 mg) 36%,  
Biotine (146.7 µg) 293%, Foliumzuur/Folaat (36.8 µg) 18%, Vit. B12 (0.52 µg) 21%, Vit. C (25.3 mg) 32%, Vit. D3 (0.75 µg) 15%, Vit. E (2.79 mg) 23%.

Contact & info: www.nutriphyt.com

VERPAKKING: 60 zakjes van 2.5 gram/doos

GEBRUIK: 4 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of onder de voedingmengen in een glas vloeistof of onder de voeding

Pediaperm
Helpt de spijsvertering1 en het behoud 
van normale (darm)slijmvliezen2 te 
ondersteunen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Kurkuma bevordert de normale spijsvertering;

Vitamine A is goed voor het behoud van normale slijmvliezen zoals in de darm, longen, neus, ogen en het 
vrouwelijk voorplantingssysteem;

Pediaperm bevat naast kurkuma ook Canadese geelwortel, selenium, zink en tal van vitamines (A, B6, B9, B12, C en D) 
ter ondersteuning van de normale werking van het immuunsysteem;

Het extract van de paardenbloem bevordert de darmwerking en zorgt samen met kurkuma, zoethout en venkel voor een 
natuurlijke ondersteuning van de spijsvertering.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Pediaperm is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen, 
plantenextracten en specifi eke nutriënten ter ondersteuning van de spijsvertering1, de natuurlijke weerstand3
en het behoud van normale slijmvliezen2. 

In een lichtere dosering voor gevoelige volwassenen, ook geschikt voor kinderen onder 6 jaar. Met toevoeging van 
lactase enzym, extra plantenextracten en levende humane bacteriën.

FORMULE (per dagdosis van 4 zakjes)

Actieve ingrediënten:
Bifi dum brevis / infantis / longum 330 mg

Lactobacillus plantarum 170 mg

Magnesium(bisglycinaat) 111.4 mg

Zink(bisglycinaat) 1.52 mg

Mangaan(bisglycinaat) 0.51 mg

Selenium (selenomethionine) 10.1 µg

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 40.5 mg

Curcuma longa (kurkuma) 101.3 mg

Glycyrrhiza glabra (zoethout) 33.4 mg

Silybum marianum (mariadistel) 73.3 mg

Gamma oryzanol 38 mg

Taraxacum offi cinale (paardenbloem) 16.6 mg

Foeniculum vulgare (venkel) 15 mg

Hydrastis canadensis 
(Canadese geelwortel) 10.1 mg

Spirulina maxima (spiruline) 177.3 mg

Alfaliponzuur 25.3 mg

Enzymcomplex (bromelaïne, papaïne, trypsine, 
lipase, catalase, rutine, SOD) 48.3 mg

Lactase enzym 8.34 mg

L-Glutamine 126.6 mg

L-cysteïne 5.05 mg

L-Glutathion 5.05 mg

Vitamine A 320 µg

Vitamine B1 250 µg

Vitamine B3 10.1 mg

Vitamine B5 2.53 mg

Vitamine B6 510 µg

Vitamine B8 (biotine) 146.7 µg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 36.8 µg

Vitamine B12 (actief methylcobalamine) 0.52 µg

Vitamine C 25.3 mg

Vitamine D 0.75 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 2.79 mg

Niet-actief ingrediënt: Draagstof: Dextrose

3
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Actieve ingrediënten:
Serenoa repens (zaagpalm) 160 mg

Camellia sinensis (theestruik) 150 mg

Cucurbita pepo (pompoen) 100 mg

Solanum lycopersicum (tomaat) 25 mg 
(= 2.5 mg lycopeen)

Zink (monomethionine) 22.5 mg

VERPAKKING: 30 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Prostaxen
Ondersteuning van de urinewegen1 en de 
regulatie van de hormonale activiteit2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Cucurbita pepo draagt bij tot de gezondheid van de onderste urinewegen;

Vitamine B6 ondersteunt de regulering van de hormonale activiteit;

Selenium, zink en vitamine E helpen de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress;

Serenoa repens helpt de normale plasfunctie te ondersteunen;

Daarnaast speelt zink ook een rol in het celdelingsproces en draagt het bij tot een normale DNA synthese. 

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Prostaxen is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen, 
plantenextracten, ter ondersteuning van de urinaire fl ow1 en de normale regulatie van de hormonale activiteit2. 
Uitgebreide bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress3.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

Selenium (selenomethionine) 105 µg

L-Glutathion 15 mg

Vitamine B6 3 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 30 mg

3

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). Glansmiddel: Stearinezuur. 
Geleermiddel: Plantaardige capsule.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 1 capsule: Zink (22.5 mg) 225%, Selenium (105 µg) 191%, Vit. B6 (3 mg) 214%, 
Vit. E (30 mg) 250%.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
“Vraag raad aan uw arts of apotheker” bij gebruik van Serenoa repens (zaagpalm).

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

VOORZORG
Vraag raad aan uw arts of apotheker bij gebruik van meer dan 10 mg zink per dag.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Curcuma longa en Filipendula 

ulmaria.
• “Niet gebruiken bij zwangere vrouwen, kinderen en adolescenten” bij gebruik van Filipendula ulmaria en Zingiber offi cinale.

Actieve ingrediënten:
Magnesium(bisglycinaat) 57.2 mg

Quercetine 250 mg

Curcuma longa (kurkuma) * 150 mg

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 100 mg

Origanum vulgare (wilde marjolein) * 100 mg

Filipendula ulmaria (moerasspirea) * 100 mg

Urtica dioica (grote brandnetel) * 100 mg

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Prostatidil
Ondersteuning van de urinewegen1 en het 
immuunsysteem2, rijk aan antioxidanten3.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Extracten van de grote brandnetel, theestruik en moerasspirea dragen bij tot de ondersteuning van de lage urinewegen;

Zeven componenten* (waaronder kurkuma, gember en groene thee) die de natuurlijke afweer en de normale werking van 
het immuunsysteem helpen ondersteunen;

Zesvoudige antioxidant aanpak door combinatie van kurkuma, wilde marjolein, gember, groene thee en wijnstok extracten 
met natuurlijk vitamine E; 

Met substantiële hoeveelheid quercetine en L-Glutathion.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Prostatidil is een voedingssupplement met een uitgekiende formule ter ondersteuning van de urinewegen1 en het 
behoud van de natuurlijke immuniteit2, rijk aan antioxidanten3.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Zingiber offi cinale (gember) * 100 mg

Camellia sinensis (theestruik) * 80 mg

Vitis vinifera (wijnstok) 30 mg

L-Glutathion 25 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 19.8 mg

Vitamine D3 * 6 µg

3

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Magnesium (57.2 mg) 16%, Vit. E (19.8 mg) 165%, Vit. D3 (6 µg) 120%.
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Actieve ingrediënten:
Serenoa repens (zaagpalm) 160 mg

Camellia sinensis (theestruik) 150 mg

Cucurbita pepo (pompoen) 100 mg

Solanum lycopersicum (tomaat) 25 mg 
(= 2.5 mg lycopeen)

Zink (monomethionine) 22.5 mg

VERPAKKING: 30 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 1 capsule/dag

Prostaxen
Ondersteuning van de urinewegen1 en de 
regulatie van de hormonale activiteit2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Cucurbita pepo draagt bij tot de gezondheid van de onderste urinewegen;

Vitamine B6 ondersteunt de regulering van de hormonale activiteit;

Selenium, zink en vitamine E helpen de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress;

Serenoa repens helpt de normale plasfunctie te ondersteunen;

Daarnaast speelt zink ook een rol in het celdelingsproces en draagt het bij tot een normale DNA synthese. 

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Prostaxen is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen, 
plantenextracten, ter ondersteuning van de urinaire fl ow1 en de normale regulatie van de hormonale activiteit2. 
Uitgebreide bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress3.

FORMULE (per dagdosis van 1 capsule)

Selenium (selenomethionine) 105 µg

L-Glutathion 15 mg

Vitamine B6 3 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 30 mg

3

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). Glansmiddel: Stearinezuur. 
Geleermiddel: Plantaardige capsule.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 1 capsule: Zink (22.5 mg) 225%, Selenium (105 µg) 191%, Vit. B6 (3 mg) 214%, 
Vit. E (30 mg) 250%.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
“Vraag raad aan uw arts of apotheker” bij gebruik van Serenoa repens (zaagpalm).

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

VOORZORG
Vraag raad aan uw arts of apotheker bij gebruik van meer dan 10 mg zink per dag.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Curcuma longa en Filipendula 

ulmaria.
• “Niet gebruiken bij zwangere vrouwen, kinderen en adolescenten” bij gebruik van Filipendula ulmaria en Zingiber offi cinale.

Actieve ingrediënten:
Magnesium(bisglycinaat) 57.2 mg

Quercetine 250 mg

Curcuma longa (kurkuma) * 150 mg

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 100 mg

Origanum vulgare (wilde marjolein) * 100 mg

Filipendula ulmaria (moerasspirea) * 100 mg

Urtica dioica (grote brandnetel) * 100 mg

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Prostatidil
Ondersteuning van de urinewegen1 en het 
immuunsysteem2, rijk aan antioxidanten3.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Extracten van de grote brandnetel, theestruik en moerasspirea dragen bij tot de ondersteuning van de lage urinewegen;

Zeven componenten* (waaronder kurkuma, gember en groene thee) die de natuurlijke afweer en de normale werking van 
het immuunsysteem helpen ondersteunen;

Zesvoudige antioxidant aanpak door combinatie van kurkuma, wilde marjolein, gember, groene thee en wijnstok extracten 
met natuurlijk vitamine E; 

Met substantiële hoeveelheid quercetine en L-Glutathion.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Prostatidil is een voedingssupplement met een uitgekiende formule ter ondersteuning van de urinewegen1 en het 
behoud van de natuurlijke immuniteit2, rijk aan antioxidanten3.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Zingiber offi cinale (gember) * 100 mg

Camellia sinensis (theestruik) * 80 mg

Vitis vinifera (wijnstok) 30 mg

L-Glutathion 25 mg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 19.8 mg

Vitamine D3 * 6 µg

3

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Magnesium (57.2 mg) 16%, Vit. E (19.8 mg) 165%, Vit. D3 (6 µg) 120%.
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VERPAKKING: 90 tabletten/pot

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Riovida® Forte
Normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Vitamine B6 draagt bij tot een normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen;

Bevat 6 fundamentele aminozuren;

In combinatie met L-carnitine en L-glutathion.

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Riovida Forte is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van specifi eke aminozuren met belangrijke 
cofactoren. Ter ondersteuning van het normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen1.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Actieve ingrediënten:
L-carnitine 100 mg

L-lysine 74 mg

L-cysteïne 56 mg

L-Glutathion 50 mg

L-histidine 38 mg

L-proline 38 mg

L-methionine 28 mg

L-fenylalanine 20 mg

Hyaluronzuur 20 mg

Vitamine B6 6 mg

Anthocyanen 4 mg

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Vit. B6 (6 mg) 428%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstoffen: Microkristallijne cellulose, Tricalciumfosfaat. Antiklontermiddel: Siliciumdioxide.

Normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen1.

INNAME
Tabletten niet kauwen.

VERPAKKING: 90 tabletten/pot

GEBRUIK: 1 tablet/dag

Riolife® Eye
Draagt bij tot het behoud van een normaal 
gezichtsvermogen1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Vitamine A en vitamine B2 dragen bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen; 

Door hun antioxidatieve eigenschappen helpen selenium, vitamine B2, vitamine C en vitamine E de cellen te beschermen 
tegen oxidatieve stress;

Vitamine A is tevens goed voor het behoud van normale slijmvliezen zoals in de ogen;

Biotine, B1, B2, B6, B12 en vitamine C ondersteunen het normaal energieleverend metabolisme.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Riolife Eye is een voedingssupplement met een unieke combinatie van vitaminen, mineralen en plantenstoffen. 
Draagt bij tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen1 en is rijk aan antioxidanten2.

FORMULE (per dagdosis van 1 tablet)

Actieve ingrediënten:
L-Glutathion 20 mg

L-cysteïne 17.5 mg

L-taurine 17.5 mg

Citrus biofl avonoïde 12 mg

Luteïne 2 mg

Zeaxanthine 80 µg

Lycopeen 70 µg

Selenium 60 µg

Vitamine A 500 µg

Vitamine B1 1.5 mg

Vitamine B2 1.5 mg

Vitamine B3 7 mg

Vitamine B5 6 mg

Vitamine B6 1.5 mg

Vitamine B8 (biotine) 50 µg

Vitamine B9 (foliumzuur) 400 µg

Vitamine B12 3 µg

Vitamine C 100 mg

Vitamine D3 2.5 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 7.5 mg

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 1 tablet: Selenium (60 µg) 109%, Vit. A (500 µg) 63%, Vit. B1 (1.5 mg) 136%, 
Vit. B2 (1.5 mg) 107%, Vit. B3 (7 mg) 44%, Vit. B5 (6 mg) 100%, Vit. B6 (1.5 mg) 107%, Biotine (50 µg) 100%, Vit. B9 (400 µg) 200%, Vit. B12 (3 µg) 
120%, Vit. C (100 mg) 125%, Vit. D3 (2.5 µg) 50%, Vit. E (7.5 mg) 63%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstoffen: Microkristallijne cellulose, Maltodextrine. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide, Stearinezuur.
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VERPAKKING: 90 tabletten/pot

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Riovida® Forte
Normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Vitamine B6 draagt bij tot een normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen;

Bevat 6 fundamentele aminozuren;

In combinatie met L-carnitine en L-glutathion.

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Riovida Forte is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van specifi eke aminozuren met belangrijke 
cofactoren. Ter ondersteuning van het normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen1.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Actieve ingrediënten:
L-carnitine 100 mg

L-lysine 74 mg

L-cysteïne 56 mg

L-Glutathion 50 mg

L-histidine 38 mg

L-proline 38 mg

L-methionine 28 mg

L-fenylalanine 20 mg

Hyaluronzuur 20 mg

Vitamine B6 6 mg

Anthocyanen 4 mg

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Vit. B6 (6 mg) 428%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstoffen: Microkristallijne cellulose, Tricalciumfosfaat. Antiklontermiddel: Siliciumdioxide.

Normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen1.

INNAME
Tabletten niet kauwen.

VERPAKKING: 90 tabletten/pot

GEBRUIK: 1 tablet/dag

Riolife® Eye
Draagt bij tot het behoud van een normaal 
gezichtsvermogen1.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Vitamine A en vitamine B2 dragen bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen; 

Door hun antioxidatieve eigenschappen helpen selenium, vitamine B2, vitamine C en vitamine E de cellen te beschermen 
tegen oxidatieve stress;

Vitamine A is tevens goed voor het behoud van normale slijmvliezen zoals in de ogen;

Biotine, B1, B2, B6, B12 en vitamine C ondersteunen het normaal energieleverend metabolisme.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Riolife Eye is een voedingssupplement met een unieke combinatie van vitaminen, mineralen en plantenstoffen. 
Draagt bij tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen1 en is rijk aan antioxidanten2.

FORMULE (per dagdosis van 1 tablet)

Actieve ingrediënten:
L-Glutathion 20 mg

L-cysteïne 17.5 mg

L-taurine 17.5 mg

Citrus biofl avonoïde 12 mg

Luteïne 2 mg

Zeaxanthine 80 µg

Lycopeen 70 µg

Selenium 60 µg

Vitamine A 500 µg

Vitamine B1 1.5 mg

Vitamine B2 1.5 mg

Vitamine B3 7 mg

Vitamine B5 6 mg

Vitamine B6 1.5 mg

Vitamine B8 (biotine) 50 µg

Vitamine B9 (foliumzuur) 400 µg

Vitamine B12 3 µg

Vitamine C 100 mg

Vitamine D3 2.5 µg

Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 7.5 mg

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 1 tablet: Selenium (60 µg) 109%, Vit. A (500 µg) 63%, Vit. B1 (1.5 mg) 136%, 
Vit. B2 (1.5 mg) 107%, Vit. B3 (7 mg) 44%, Vit. B5 (6 mg) 100%, Vit. B6 (1.5 mg) 107%, Biotine (50 µg) 100%, Vit. B9 (400 µg) 200%, Vit. B12 (3 µg) 
120%, Vit. C (100 mg) 125%, Vit. D3 (2.5 µg) 50%, Vit. E (7.5 mg) 63%.

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstoffen: Microkristallijne cellulose, Maltodextrine. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide, Stearinezuur.
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90 capsules

Actieve ingrediënten:
D-mannose 660 mg

Vaccinium macrocarpon (cranberry) 400 mg 
(= 40 mg PAC’s)

Lactobacillus acidophilus* 4 mld

Lactobacillus rhamnosus* 4 mld

Lactobacillus casei ** 2 mld

Lactobacillus crispatus** 2 mld

Lactobacillus fermentum** 2 mld

Combinatie met zowel cranberry (veenbes) als D-mannose;

Cranberry extract dat 40 mg PAC’s per dag garandeert;

8 humane bacteriële Lactobacillus stammen met voedingsvezels;

Bevat Lactobacillus crispatus stam die specifi ek uit de vaginale fl ora van een gezonde zwangere vrouw werd geïsoleerd.

VERPAKKING: Beschikbaar per 10, 30 en 90 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 2 capsules/dag

Vacramal®

Unieke combinatie van zowel cranberry 
als D-mannose met Lactobacillen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Vacramal is een voedingssupplement met een unieke combinatie van veenbessen met D-mannose 
én 20 miljard humane Lactobacillus bacteriën.

FORMULE (per dagdosis van 2 capsules)

EXTRA INFO
• Mag ook ingezet worden bij katheterisatie, zowel bij mannen 

als bij vrouwen.
• De Vacramal 90 verpakking staat garant voor een verhoogde 

therapietrouw bij langdurige behandelingen, en dit gecombineerd 
met een prijsvoordeel van 15%.

Niet-actief ingrediënt:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). 

10 capsules

INNAME
Mag samen met antibiotica ingenomen worden.

Lactobacillus gasseri** 2 mld

Lactobacillus paracasei** 2 mld

Lactobacillus plantarum** 2 mld

Inuline 20 mg

FOS (Fructo-oligosacchariden) 20 mg

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

* 4 miljard levende bacteriën per stam
** 2 miljard levende bacteriën per stam

Cranberry, D-mannose én Lactobacillen

Vacramal®

“Een kwestie
van goede timing”

Voor Vacramal worden specifi ek maagzuur 
resistente capsules gebruikt, waardoor 
alle inhoudsstoffen pas in de darm worden 
vrijgezet.

Deze capsules garanderen de levensvat-
baarheid van 100% voor elk van de 8 
bacteriële stammen op de plaats van hun 
vrijzetting.

De capsules zijn 
bovendien vegetarisch 
en 100% natuurlijk.

Zuur resistente capsules: 
een kwestie van timing

D-mannose en veenbessenextract
Hoog geconcentreerde proantho-
cyanidinen (PAC’s, 40 mg per dag-
dosis) uit de veenbes (cranberry) 
samen met een substantiële
hoeveelheid D-mannose. Beiden
worden rechtstreeks en ongemetaboliseerd 
via de urine uitgescheiden.

Kwalitatief synbioticum
8 gunstige bacteriële stammen
met in totaal 10 miljard 
lactobacillen per capsule. 
In combinatie met zowel inuline als fructo-
oligosacchariden als opstartvoeding voor deze 
goedaardige bacteriën.

De juiste combinatie van cranberry en D-mannose 
met een specifi ek bacteriecomplex en voedingsvezels.
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90 capsules

Actieve ingrediënten:
D-mannose 660 mg

Vaccinium macrocarpon (cranberry) 400 mg 
(= 40 mg PAC’s)

Lactobacillus acidophilus* 4 mld

Lactobacillus rhamnosus* 4 mld

Lactobacillus casei ** 2 mld

Lactobacillus crispatus** 2 mld

Lactobacillus fermentum** 2 mld

Combinatie met zowel cranberry (veenbes) als D-mannose;

Cranberry extract dat 40 mg PAC’s per dag garandeert;

8 humane bacteriële Lactobacillus stammen met voedingsvezels;

Bevat Lactobacillus crispatus stam die specifi ek uit de vaginale fl ora van een gezonde zwangere vrouw werd geïsoleerd.

VERPAKKING: Beschikbaar per 10, 30 en 90 geblisterde capsules/doos

GEBRUIK: 2 capsules/dag

Vacramal®

Unieke combinatie van zowel cranberry 
als D-mannose met Lactobacillen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

PRODUCTOMSCHRIJVING
Vacramal is een voedingssupplement met een unieke combinatie van veenbessen met D-mannose 
én 20 miljard humane Lactobacillus bacteriën.

FORMULE (per dagdosis van 2 capsules)

EXTRA INFO
• Mag ook ingezet worden bij katheterisatie, zowel bij mannen 

als bij vrouwen.
• De Vacramal 90 verpakking staat garant voor een verhoogde 

therapietrouw bij langdurige behandelingen, en dit gecombineerd 
met een prijsvoordeel van 15%.

Niet-actief ingrediënt:
Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). 

10 capsules

INNAME
Mag samen met antibiotica ingenomen worden.

Lactobacillus gasseri** 2 mld

Lactobacillus paracasei** 2 mld

Lactobacillus plantarum** 2 mld

Inuline 20 mg

FOS (Fructo-oligosacchariden) 20 mg

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en in plantaardige capsules. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

* 4 miljard levende bacteriën per stam
** 2 miljard levende bacteriën per stam

Cranberry, D-mannose én Lactobacillen

Vacramal®

“Een kwestie
van goede timing”

Voor Vacramal worden specifi ek maagzuur 
resistente capsules gebruikt, waardoor 
alle inhoudsstoffen pas in de darm worden 
vrijgezet.

Deze capsules garanderen de levensvat-
baarheid van 100% voor elk van de 8 
bacteriële stammen op de plaats van hun 
vrijzetting.

De capsules zijn 
bovendien vegetarisch 
en 100% natuurlijk.

Zuur resistente capsules: 
een kwestie van timing

D-mannose en veenbessenextract
Hoog geconcentreerde proantho-
cyanidinen (PAC’s, 40 mg per dag-
dosis) uit de veenbes (cranberry) 
samen met een substantiële
hoeveelheid D-mannose. Beiden
worden rechtstreeks en ongemetaboliseerd 
via de urine uitgescheiden.

Kwalitatief synbioticum
8 gunstige bacteriële stammen
met in totaal 10 miljard 
lactobacillen per capsule. 
In combinatie met zowel inuline als fructo-
oligosacchariden als opstartvoeding voor deze 
goedaardige bacteriën.

De juiste combinatie van cranberry en D-mannose 
met een specifi ek bacteriecomplex en voedingsvezels.
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Zink is een essentieel mineraal voor onze stofwisseling

Het ondersteunt een normale werking van 
het immuunsysteem en het zenuwstelsel 
waarbij het bijdraagt aan een normale 
cognitieve functie.

De formule van Zinargin bevat een zuivere 
vorm van zwavel (MSM), L-arginine, SOD, 
chlorella en zeewier:

Chlorella
is een zoetwateralg met een enorme concen-
tratie aan eiwitten en chlorofyl. De cellen van 
de chlorella-algen hebben echter een moeilijk 
verteerbaar omhulsel. Daarom moeten ze voor 
de toepassing in Zinargin een speciaal proces 
ondergaan, zodat dit omhulsel geopend wordt 
en de voedingsstoffen ongehinderd tot beschik-
king kunnen komen.

Zink helpt cellen beschermen tegen oxida-
tieve stress en draagt bij tot het onderhouden 
van een normale celdeling en aanmaak van 
het DNA.

Zink ondersteunt de normale eiwitsynthese 
en het normaal metabolisme van vetzuren, 
koolhydraten (suikers) en macronutriënten. 
Daarnaast helpt zink bij het behoud van een 
gezonde huid, botten, haren en nagels.

Zink draagt bij tot een normale cognitieve 
functie en de normale werking van het 
immuunsysteem.

Ook helpt zink het normaal metabolisme van 
vitamine A te behouden, en draagt het bij tot 
het behoud van een normaal gezichts-
vermogen.

Tenslotte levert zink ook een bijdrage tot het 
in stand houden van normale testosteron-
gehalten in het bloed en draagt het bij tot een 
normale vruchtbaarheid en voortplanting.

Zinargin: wier Chondrus crispus
is een roodwier (ook wel ‘Iers mos’ genoemd) 
die gewonnen wordt voor de Noord-Franse 
kust en een natuurlijke bron is van vitaminen 
en mineralen zoals magnesium, jodium, ijzer, 
zwavel, calcium en mangaan. Tevens is het rijk 
aan eiwitten, vezels en carrageen.

Zinargin siroop: wier Fucus vesiculosus
is een zeewier dat van nature een bron 
van jodium is, maar ook magnesium, 
calcium, zink, selenium, zwavel en 
vitamines als A, C, E en K bevat. 
Tevens is het rijk aan bijzonder nuttige 
en kenmerkende natuurstoffen als 
alginaten, slijmstoffen, fucoïdanen, 
caroteen, zeaxanthine en diverse vormen 
chlorofyl. Fucus vesiculosus ondersteunt 
daarnaast zowel de spijsvertering als de 
normale werking van de schildklier.

Zink is een essentieel mineraal en kan ons lichaam door 
zijn brede waaier van biochemische en fysiologische 
functies op diverse manieren ondersteunen.

Zinargin® & 
Zinargin® siroop
Het ultieme zinkpreparaat als tablet of siroop

 siroop

Zink is een essentieel mineraal aangezien 
ons lichaam het zelf niet kan aanmaken. Ons 
lichaam kan ook geen zinkreserves aanleggen 
waardoor er dus dagelijks voldoende nutritionele 
aanvoer nodig is.

Het is bekend dat zink een rol speelt in het 
metabolisme van zowel zuur-basen als carbo-
hydraten, macronutriënten, vetzuren en vitamine A. 
Daarnaast ondersteunt zink ook de normale cel-
deling en eiwitsynthese.

De formule van Zinargin combineert twee 
natuurlijke en goed opneembare zink-
verbindingen (zink monomethionine en 
zinkgluconaat) voor een verbeterde opname 
en biologische beschikbaarheid van zink.

Zinargin bevat daarnaast ook belangrijke 
cofactoren zoals SOD, chlorofyl, zwavel en 
jodium (zeewier) voor een optimaal gebruik 
van zink in het lichaam.

De innovatieve zinksiroop maakt een aan-
gepaste dosering mogelijk, is daarnaast 
makkelijk toe te dienen bij kinderen en 
geniet een vernieuwde aangename smaak!
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Zink is een essentieel mineraal voor onze stofwisseling

Het ondersteunt een normale werking van 
het immuunsysteem en het zenuwstelsel 
waarbij het bijdraagt aan een normale 
cognitieve functie.

De formule van Zinargin bevat een zuivere 
vorm van zwavel (MSM), L-arginine, SOD, 
chlorella en zeewier:

Chlorella
is een zoetwateralg met een enorme concen-
tratie aan eiwitten en chlorofyl. De cellen van 
de chlorella-algen hebben echter een moeilijk 
verteerbaar omhulsel. Daarom moeten ze voor 
de toepassing in Zinargin een speciaal proces 
ondergaan, zodat dit omhulsel geopend wordt 
en de voedingsstoffen ongehinderd tot beschik-
king kunnen komen.

Zink helpt cellen beschermen tegen oxida-
tieve stress en draagt bij tot het onderhouden 
van een normale celdeling en aanmaak van 
het DNA.

Zink ondersteunt de normale eiwitsynthese 
en het normaal metabolisme van vetzuren, 
koolhydraten (suikers) en macronutriënten. 
Daarnaast helpt zink bij het behoud van een 
gezonde huid, botten, haren en nagels.

Zink draagt bij tot een normale cognitieve 
functie en de normale werking van het 
immuunsysteem.

Ook helpt zink het normaal metabolisme van 
vitamine A te behouden, en draagt het bij tot 
het behoud van een normaal gezichts-
vermogen.

Tenslotte levert zink ook een bijdrage tot het 
in stand houden van normale testosteron-
gehalten in het bloed en draagt het bij tot een 
normale vruchtbaarheid en voortplanting.

Zinargin: wier Chondrus crispus
is een roodwier (ook wel ‘Iers mos’ genoemd) 
die gewonnen wordt voor de Noord-Franse 
kust en een natuurlijke bron is van vitaminen 
en mineralen zoals magnesium, jodium, ijzer, 
zwavel, calcium en mangaan. Tevens is het rijk 
aan eiwitten, vezels en carrageen.

Zinargin siroop: wier Fucus vesiculosus
is een zeewier dat van nature een bron 
van jodium is, maar ook magnesium, 
calcium, zink, selenium, zwavel en 
vitamines als A, C, E en K bevat. 
Tevens is het rijk aan bijzonder nuttige 
en kenmerkende natuurstoffen als 
alginaten, slijmstoffen, fucoïdanen, 
caroteen, zeaxanthine en diverse vormen 
chlorofyl. Fucus vesiculosus ondersteunt 
daarnaast zowel de spijsvertering als de 
normale werking van de schildklier.

Zink is een essentieel mineraal en kan ons lichaam door 
zijn brede waaier van biochemische en fysiologische 
functies op diverse manieren ondersteunen.

Zinargin® & 
Zinargin® siroop
Het ultieme zinkpreparaat als tablet of siroop

 siroop

Zink is een essentieel mineraal aangezien 
ons lichaam het zelf niet kan aanmaken. Ons 
lichaam kan ook geen zinkreserves aanleggen 
waardoor er dus dagelijks voldoende nutritionele 
aanvoer nodig is.

Het is bekend dat zink een rol speelt in het 
metabolisme van zowel zuur-basen als carbo-
hydraten, macronutriënten, vetzuren en vitamine A. 
Daarnaast ondersteunt zink ook de normale cel-
deling en eiwitsynthese.

De formule van Zinargin combineert twee 
natuurlijke en goed opneembare zink-
verbindingen (zink monomethionine en 
zinkgluconaat) voor een verbeterde opname 
en biologische beschikbaarheid van zink.

Zinargin bevat daarnaast ook belangrijke 
cofactoren zoals SOD, chlorofyl, zwavel en 
jodium (zeewier) voor een optimaal gebruik 
van zink in het lichaam.

De innovatieve zinksiroop maakt een aan-
gepaste dosering mogelijk, is daarnaast 
makkelijk toe te dienen bij kinderen en 
geniet een vernieuwde aangename smaak!
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CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en met (natuurlijke) coating voor  
neutralisatie van de smaak. Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Zinargin®

Info voor medische professionals

VOORZORG
• Bij antibiotica gebruik: Zinargin innemen tenminste 1 uur na antibiotica-inname.  

Gelijktijdige inname van Zinargin met antibiotica kan de werking van antibiotica remmen.
• Vraag raad aan uw arts of apotheker bij gebruik van meer dan 10 mg zink per dag.

Contact & info: www.nutriphyt.com

Actieve ingrediënten:
Chlorella pyrenoidosa (chlorella) 500 mg

L-Arginine 300 mg

Chondrus crispus (Iers mos) 160 mg

OptiMSM® (methylsulfonylmethaan) 100 mg

Zink en chlorella helpen bij het behoud van de normale functie van het immuunsysteem;

Daarnaast draagt zink bij tot de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress en de normale DNA synthese en celdeling;

Tenslotte is zink ook goed voor het geheugen en de concentratie;

Enige zinkpreparaat dat twee goed opneembare vormen van zink combineert met L-arginine.

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Zinargin®

Het ultieme zinkpreparaat met L-arginine 
en andere cofactoren.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Zinargin is een zinksupplement met twee goed opneembare vormen van zink, verrijkt met cofactoren zoals 
L-arginine, MSM, SOD en chlorofyl. Voor het behoud van een normale immuunrespons1.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Zink(gluconaat) 10 mg

Zink (monomethionine) 10 mg

Cucumis melo (suikermeloen) 6 mg (= 420 IU SOD)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). Glansmiddel: Stearinezuur. 
Coating (Geleermiddel: Hypromellose, Emulgator: Glycerol).

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Zink (20 mg) 200%.

INNAME
• Inname best voor of tijdens de maaltijd. Bij voorkeur niet combineren met brood of soja-maaltijd (ofwel Zinargin minstens 

een half uur vooraf innemen). De opname van zink zou nl. bemoeilijkt kunnen worden bij inname samen met fytinehoudende 
voeding (zoals granen en soja).

• Dosis voor kinderen, volwassenen, zwangere vrouwen en bij het geven van borstvoeding, 
zie referentiewaarden voor zinkinname:

ADH ♀ - ♂ Tabletten Zinargin
(10 mg zink/tablet)

4-8 jaar 6 mg/dag 1⁄2 à 1 tablet/dag

9-13 jaar 9 mg/dag 1 tablet/dag

14-18 jaar 9-11 mg/dag 1 à 2 tabletten/dag

Zwangerschap 11-12 mg/dag 1 à 2 tabletten/dag

Borstvoeding 14 mg/dag 1 à 2 tabletten/dag

Volwassenen 8-11 mg/dag 2 tabletten/dag (Bron: Hoge Gezondheidsraad België - 2016)
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CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en met (natuurlijke) coating voor  
neutralisatie van de smaak. Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Zinargin®

Info voor medische professionals

VOORZORG
• Bij antibiotica gebruik: Zinargin innemen tenminste 1 uur na antibiotica-inname.  

Gelijktijdige inname van Zinargin met antibiotica kan de werking van antibiotica remmen.
• Vraag raad aan uw arts of apotheker bij gebruik van meer dan 10 mg zink per dag.

Contact & info: www.nutriphyt.com

Actieve ingrediënten:
Chlorella pyrenoidosa (chlorella) 500 mg

L-Arginine 300 mg

Chondrus crispus (Iers mos) 160 mg

OptiMSM® (methylsulfonylmethaan) 100 mg

Zink en chlorella helpen bij het behoud van de normale functie van het immuunsysteem;

Daarnaast draagt zink bij tot de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress en de normale DNA synthese en celdeling;

Tenslotte is zink ook goed voor het geheugen en de concentratie;

Enige zinkpreparaat dat twee goed opneembare vormen van zink combineert met L-arginine.

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Zinargin®

Het ultieme zinkpreparaat met L-arginine 
en andere cofactoren.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Zinargin is een zinksupplement met twee goed opneembare vormen van zink, verrijkt met cofactoren zoals 
L-arginine, MSM, SOD en chlorofyl. Voor het behoud van een normale immuunrespons1.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Zink(gluconaat) 10 mg

Zink (monomethionine) 10 mg

Cucumis melo (suikermeloen) 6 mg (= 420 IU SOD)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Hulpstof: Oryza sativa (rijstextract). Glansmiddel: Stearinezuur. 
Coating (Geleermiddel: Hypromellose, Emulgator: Glycerol).

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Zink (20 mg) 200%.

INNAME
• Inname best voor of tijdens de maaltijd. Bij voorkeur niet combineren met brood of soja-maaltijd (ofwel Zinargin minstens 

een half uur vooraf innemen). De opname van zink zou nl. bemoeilijkt kunnen worden bij inname samen met fytinehoudende 
voeding (zoals granen en soja).

• Dosis voor kinderen, volwassenen, zwangere vrouwen en bij het geven van borstvoeding, 
zie referentiewaarden voor zinkinname:

ADH ♀ - ♂ Tabletten Zinargin
(10 mg zink/tablet)

4-8 jaar 6 mg/dag 1⁄2 à 1 tablet/dag

9-13 jaar 9 mg/dag 1 tablet/dag

14-18 jaar 9-11 mg/dag 1 à 2 tabletten/dag

Zwangerschap 11-12 mg/dag 1 à 2 tabletten/dag

Borstvoeding 14 mg/dag 1 à 2 tabletten/dag

Volwassenen 8-11 mg/dag 2 tabletten/dag (Bron: Hoge Gezondheidsraad België - 2016)



56

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

VOORZORG
• Bij antibiotica gebruik: Zinargin siroop innemen tenminste 1 uur na antibiotica-inname. 

Gelijktijdige inname van Zinargin siroop met antibiotica kan de werking van antibiotica remmen.
• Vraag raad aan uw arts of apotheker bij gebruik van meer dan 10 mg zink per dag.

Zinargin® siroop

Info voor medische professionals

EXTRA INFO
• Bewaring: eens geopend nog 6 maand houdbaar mits koel bewaren (in koelkast).
• Referentiewaarden voor zinkinname:

Leeftijd Gewicht Dagdosering

3 jaar 15 kg 2.5 ml

4 - 8 jaar 20 kg 2.5 - 5 ml

9 - 13 jaar 30 kg 5 ml

14 - 18 jaar 50 kg 5 - 10 ml

+18 jaar 60 kg 10 ml
2.5 ml Zinargin siroop = 5 mg zink
(Bron: Hoge Gezondheidsraad België - 2016)

Maatlepel 5 ml
Maatlepel 2.5 ml

Contact & info: www.nutriphyt.com

Actieve ingrediënten:
Chlorella pyrenoidosa (chlorella) 500 mg

Fucus vesiculosus (blaaswier) 500 mg

L-Arginine 300 mg

OptiMSM® (methylsulfonylmethaan) 100 mg

Zink en chlorella helpen bij het behoud van de normale functie van het immuunsysteem;

Daarnaast draagt zink bij tot de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress en de normale DNA synthese en celdeling;

Tenslotte is zink ook goed voor het geheugen en de concentratie;

Enige zinkpreparaat dat twee goed opneembare vormen van zink combineert met L-arginine.

VERPAKKING: Fles met 200 ml siroop, maatlepel en bijsluiter

GEBRUIK: Voor volwassenen: 10 ml/dag of zie bijsluiter
Voor kinderen: zie bijsluiter

Zinargin® siroop
Het ultieme zinkpreparaat met cofactoren,
in een volledig natuurlijke siroop.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Zinargin siroop is een zinksupplement met twee goed opneembare vormen van zink, verrijkt met cofactoren zoals 
L-arginine, MSM, SOD en chlorofyl. Voor het behoud van een normale immuunrespons1.

FORMULE (per dagdosis van 10 ml (= dagdosis voor volwassenen))

Zink(gluconaat) 10 mg

Zink (monomethionine) 10 mg

Cucumis melo (suikermeloen) 6 mg (= 420 IU SOD)

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 10 ml: Zink (20 mg) 200%.

INNAME
• Goed schudden voor ieder gebruik, zodat ook de inhoudsstoffen die onderaan in de fl es zitten gelijkmatig in de siroop 

gemengd zitten. 
• Inname best voor of tijdens de maaltijd. Bij voorkeur niet combineren met brood of soja-maaltijd (ofwel Zinargin siroop 

minstens een half uur vooraf innemen). De opname van zink zou namelijk bemoeilijkt kunnen worden bij inname samen met 
fytinehoudende voeding (zoals granen en soja).

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstoffen: Aqua (water), Melasse. Zoetstof: Honing. Smaakstoffen: Natural black currant fl avor (natuurlijk zwarte bes aroma), Tijmolie.

EXTRA INFO
• Actieve stoffen zijn idem als Zinargin tabletten, maar met verdere aanvulling van natuurlijke stoffen tot smaakvolle siroop-

vorm. 
• Ook geschikt voor vegetariërs, voor vrouwen tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode en voor kinderen.
• Zinargin siroop is volledig vrij van synthetische kleurstoffen of bewaarmiddelen. De fl es die gebruikt wordt voor Zinargin 

siroop bevat geen BPA (met certifi caat garantie).
• Met handige maatlepel in de doos voor 2.5 ml en 5 ml, voor een eenvoudige aanpassing van de dosis volgens de leeftijd/

gewicht.
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CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen. 
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

VOORZORG
• Bij antibiotica gebruik: Zinargin siroop innemen tenminste 1 uur na antibiotica-inname. 

Gelijktijdige inname van Zinargin siroop met antibiotica kan de werking van antibiotica remmen.
• Vraag raad aan uw arts of apotheker bij gebruik van meer dan 10 mg zink per dag.

Zinargin® siroop

Info voor medische professionals

EXTRA INFO
• Bewaring: eens geopend nog 6 maand houdbaar mits koel bewaren (in koelkast).
• Referentiewaarden voor zinkinname:

Leeftijd Gewicht Dagdosering

3 jaar 15 kg 2.5 ml

4 - 8 jaar 20 kg 2.5 - 5 ml

9 - 13 jaar 30 kg 5 ml

14 - 18 jaar 50 kg 5 - 10 ml

+18 jaar 60 kg 10 ml
2.5 ml Zinargin siroop = 5 mg zink
(Bron: Hoge Gezondheidsraad België - 2016)

Maatlepel 5 ml
Maatlepel 2.5 ml

Contact & info: www.nutriphyt.com

Actieve ingrediënten:
Chlorella pyrenoidosa (chlorella) 500 mg

Fucus vesiculosus (blaaswier) 500 mg

L-Arginine 300 mg

OptiMSM® (methylsulfonylmethaan) 100 mg

Zink en chlorella helpen bij het behoud van de normale functie van het immuunsysteem;

Daarnaast draagt zink bij tot de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress en de normale DNA synthese en celdeling;

Tenslotte is zink ook goed voor het geheugen en de concentratie;

Enige zinkpreparaat dat twee goed opneembare vormen van zink combineert met L-arginine.

VERPAKKING: Fles met 200 ml siroop, maatlepel en bijsluiter

GEBRUIK: Voor volwassenen: 10 ml/dag of zie bijsluiter
Voor kinderen: zie bijsluiter

Zinargin® siroop
Het ultieme zinkpreparaat met cofactoren,
in een volledig natuurlijke siroop.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

1

PRODUCTOMSCHRIJVING
Zinargin siroop is een zinksupplement met twee goed opneembare vormen van zink, verrijkt met cofactoren zoals 
L-arginine, MSM, SOD en chlorofyl. Voor het behoud van een normale immuunrespons1.

FORMULE (per dagdosis van 10 ml (= dagdosis voor volwassenen))

Zink(gluconaat) 10 mg

Zink (monomethionine) 10 mg

Cucumis melo (suikermeloen) 6 mg (= 420 IU SOD)

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 10 ml: Zink (20 mg) 200%.

INNAME
• Goed schudden voor ieder gebruik, zodat ook de inhoudsstoffen die onderaan in de fl es zitten gelijkmatig in de siroop 

gemengd zitten. 
• Inname best voor of tijdens de maaltijd. Bij voorkeur niet combineren met brood of soja-maaltijd (ofwel Zinargin siroop 

minstens een half uur vooraf innemen). De opname van zink zou namelijk bemoeilijkt kunnen worden bij inname samen met 
fytinehoudende voeding (zoals granen en soja).

Niet-actieve ingrediënten:
Hulpstoffen: Aqua (water), Melasse. Zoetstof: Honing. Smaakstoffen: Natural black currant fl avor (natuurlijk zwarte bes aroma), Tijmolie.

EXTRA INFO
• Actieve stoffen zijn idem als Zinargin tabletten, maar met verdere aanvulling van natuurlijke stoffen tot smaakvolle siroop-

vorm. 
• Ook geschikt voor vegetariërs, voor vrouwen tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode en voor kinderen.
• Zinargin siroop is volledig vrij van synthetische kleurstoffen of bewaarmiddelen. De fl es die gebruikt wordt voor Zinargin 

siroop bevat geen BPA (met certifi caat garantie).
• Met handige maatlepel in de doos voor 2.5 ml en 5 ml, voor een eenvoudige aanpassing van de dosis volgens de leeftijd/

gewicht.
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Actieve ingrediënten:
Boswellia serrata (wierookboom) 500 mg

Ribes nigrum (zwarte aalbes) 300 mg

Aesculus hippocastanum 
(witte paardenkastanje) 200 mg

Filipendula ulmaria (moerasspirea) 200 mg

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Zibofen
Ondersteuning in behoud van gezonde 
gewrichten1 en de bloed doorstroming2. 
Rijk aan antioxidanten3.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Zibofen bevat met boswellia, witte paardenkastanje, moerasspirea, zwarte aalbes en gember 5 plantenextracten die helpen 
bij het behoud van soepele gewrichten; 

De witte paardenkastanje ondersteunt samen met moerasspirea, gember, wilde marjolein en het driekleurig viooltje de bloed 
doorstroming en de normale bloedcirculatie;  

Gember, wilde marjolein en witte paardenkastanje dragen bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress;

Zowel de zwarte aalbes, witte paardenkastanje, wilde marjolein, moerasspirea als gember ondersteunen het natuurlijke 
afweersysteem van het lichaam.

1

2

PRODUCTOMSCHRIJVING
Zibofen is een voedingssupplement met een uitgekiende combinatie van kruiden, ter ondersteuning in het 
behoud van gezonde gewrichten1 en een normale bloed doorstroming2. Rijk aan antioxidanten die bijdragen tot de 
bescherming van cellen tegen oxidatieve stress3.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 200 mg

Zingiber offi cinale (gember) 200 mg

Viola tricolor (driekleurig viooltje) 44 mg

Origanum vulgare (wilde marjolein) 22 mg

3

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide. Clean label coating (alginaten, glycerine, dextrose, 
microkristallijne cellulose, rijstderivaten, capric triglyceride).

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Filipendula ulmaria.
• “Niet gebruiken bij zwangere vrouwen, kinderen en adolescenten” bij gebruik van Filipendula ulmaria en Zingiber offi cinale.

VOORZORG
Kan licht bloedverdunnend zijn. Dosis niet overschrijden zonder doktersadvies.
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Zibofen is een voedingssupplement met een uitgekiende combinatie van kruiden, ter ondersteuning in het 
behoud van gezonde gewrichten1 en een normale bloed doorstroming2. Rijk aan antioxidanten die bijdragen tot de 
bescherming van cellen tegen oxidatieve stress3.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 200 mg

Zingiber offi cinale (gember) 200 mg

Viola tricolor (driekleurig viooltje) 44 mg

Origanum vulgare (wilde marjolein) 22 mg

3

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide. Clean label coating (alginaten, glycerine, dextrose, 
microkristallijne cellulose, rijstderivaten, capric triglyceride).

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Filipendula ulmaria.
• “Niet gebruiken bij zwangere vrouwen, kinderen en adolescenten” bij gebruik van Filipendula ulmaria en Zingiber offi cinale.

VOORZORG
Kan licht bloedverdunnend zijn. Dosis niet overschrijden zonder doktersadvies.

Meer weten over het Nutriphyt gamma?

Vraag een bezoek aan door één van onze 
product specialisten
Nutriphyt beschikt over een wetenschappelijk 
team van product specialisten dat over heel 
Vlaanderen en Brussel actief is. Indien u een 
(extra) bezoek wenst door  een product specialist
uit uw regio kan u dit aanvragen via een 
eenvoudig mailtje naar sales@nutriphyt.be

Blijf op de hoogte van de recentste 
ontwikkelingen bij Nutriphyt via onze 
mailings
Om geen belangrijke info over onze producten 
te missen kan u zich steeds abonneren 
op onze nieuwsbrief, via onze website, op 
www.nutriphyt.com

Of volg ons via uw favoriete sociale media kanaal



60

Deze opleiding zal een beknopt overzicht bieden van de verschillende factoren 
die aan de oorsprong kunnen liggen van PCOS.

PCOS: een verhaal van hormonen en insuline

In deze opleiding wordt er ingegaan op de diverse vormen van hoofdpijn en migraine. 
Speciale aandacht ook naar hormonale migraine en de invloed van de lever.

Bezoek een wetenschappelijke 
opleiding van onze partner Pures
Pures organiseert jaarlijks 3 toonaangevende opleidingen waarin 
actuele thema’s aan bod komen om meer inzicht te verschaffen 
over hoe natuurlijke middelen kunnen bijdragen tot een gezond 
lichaam.

Deze opleidingen gaan fysiek door op donderdagavond (in Gent en 
Beringen) voor artsen en apothekers en op zaterdag (in Antwerpen) 
voor alle medische professionals.

Deze opleidingen worden ook telkens online aangeboden.

Overzicht opleidingen 2021

Prikkelbare darm en de impact van FODMAP’s op uw patiënt

Migraine, hoofdpijn en vermoeidheid

In deze opleiding zal er inzicht verschaft worden in de pathogenese van PDS. 
Daarnaast zal ook de impact van een FODMAP-vrij dieet aan bod komen.

Online vanaf Do 11 FEBRUARI

Online vanaf Do 20 MEI

Do 30 SEPTEMBER (Gent) | Za 2 OKTOBER (Antwerpen) | Do 23 SEPTEMBER (Beringen)
Online vanaf Di 12 OKTOBER

Research & Education

Sprekers: Gabriël Devriendt, Prof. Dr. Jan Tack (gastro-enteroloog) en Nelle Pauwels (diëtiste)

Sprekers: Gabriël Devriendt en Dr. Elizabet Boon (neuroloog)

Sprekers: Gabriël Devriendt, 2e spreker volgt

Interesse? 
Scan de QR-code en schrijf u in
of surf naar www.pures.be/symposiumspures.html

In Antwerpen komt er naast Gabriël Devriendt telkens een 2e spreker bij 
van hoog niveau.

Naast de fysieke sessies worden de symposiums nu ook online aangeboden.

In de loop van 2021 wordt onze website volledig vernieuwd!

1

2

3

4 In 2021 lanceren we twee nieuwe Nutriphyt producten!

(Borst)tumoren: (Epi)genetische 
en mitochondriale aspecten

Gewrichtsklachten bij jong en oud: 
immuniteit versus slijtage
In deze opleiding worden de meest voorkomende aandoeningen van het 
bewegingsapparaat besproken, met naast reumatoïde artritis en artrose 
ook aandacht voor osteoporose.

Interesse? 
Scan de QR-code en meld u aan

of surf naar www.pures.be/symposiumspures.html

Volg online reeds onze vorige opleidingen

Darmgezondheid bij de zwangere vrouw: 
gevolgen voor het pasgeboren kind?
Deze opleiding focust op de verschillende microbiomen bij de zwangere vrouw 
en het belang van de initiële kolonisatie bij de pasgeborene.

Een boeiende uiteenzetting waarin verschillende (epi)genetische en mitochondriale 
aspecten in het ontstaan van tumoren worden besproken, waaronder ook de impact 
van oestrogenen op het mitochondriaal metabolisme.

NIEUW
in 2021
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Iconenlijst

Androxir v v v v v v

Artrisol v v

Chryssil v v v v v v v v

Curmac v v v v v v v

Femoxir v v v v v v

Fertility man v v v v

Fertility woman v v v v

Fibraphar v v v v v v v

Glucomix v v v v v

Green Tea Mints v v v v v v v

Improvum v v v v v v

Imuglucan v v v v v v v

Iso-xx v v v v v v

Lactophar v v v v v v v

Lactophar junior v v v v v v v

Linidol v v v v v v v

Linucaps v v v v v v

Master-AO v v v v v v

Methialyn v v v v v v v

MSM v v v v v v v

Mucoperm v v v v v v v

Mucoperm Apple+ v v v v v v v

Oleotens v v v v v v

Omarin v v v v v v

Pediaperm v v v v v v

Prostatidil v v v v v v

Prostaxen v v v v v

Riolife

 

Eye v v v v v v

Riovida

 

Forte v v v v v v

Vacramal v v v v v v v

Zibofen v v v v

Zinargin v v v v v v v

Zinargin siroop v v v v v v v

Clean Label Glutenvrij

Toegestaan bij zwangerschap Lactosevrij

Niet toegestaan bij zwangerschap Sojavrij

Toegestaan bij borstvoeding Vegan: vrij van dierlijke producten

Niet toegestaan bij borstvoeding Toegestaan vanaf 6 jaar

Legende icoontjes
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Prijslijst

PRODUCTEN CNK-CODE NOTIFICATIENR. INHOUD ADVIESPRIJS

Androxir 3551-454 NUT/PL/AS 788/6 30 tab € 31,60

Artrisol 2309-458 NVT 50 ml zalf € 18,20

Chryssil 3790-672 PL/AS 788/9 60 cap € 30,30

Curmac 3704-954 PL 788/4 60 tab € 33,50

Femoxir 3551-462 NUT/PL/AS 788/7 30 tab € 31,60

Fertility man (Duo pack Improvum - Linucaps) 3552-338 zie Improvum/Linucaps 60 tab + 60 gel € 72,00

Fertility woman (Duo pack Improvum - Omarin) 3552-320 zie Improvum/Omarin 60 tab + 60 gel € 82,00

Fibraphar 4253-498 PL/AS 788/28 30 cap € 26,50

Glucomix 2043-156 NUT/AS 788/5 60 tab € 28,40

Green Tea Mints 4180-253 PL 788/26 120 tab € 19,90

Improvum 3553-385 NUT/PL/AS 788/12 60 tab € 59,90

Imuglucan 3762-259 PL/AS 788/14 30 cap € 29,90

Iso-xx 2043-149 PL/AS 788/8 30 tab € 34,80

Lactophar 10 2151-561 AS 788/1 10 tab € 9,70

Lactophar 30 1759-109 NUT/PL/AS 788/31 30 tab € 25,50

Lactophar 90 3704-962 AS 788/1 90 tab € 65,00

Lactophar junior 3790-680 PL/AS 788/21 20 cap € 9,95

Linidol 30 3697-687 PL/AS 788/13 30 cap € 40,40

Linidol 60 * 4197-315 PL/AS 788/13 60 cap € 72,70

Linucaps 3536-711 NUT/PL 788/15 60 gel € 16,90

Master-AO 3495-215 NUT/PL/AS 788/17 60 tab € 49,90

Methialyn 60 3689-239 NUT/PL/AS 788/27 60 tab € 38,90

Methialyn 120 4194-056 NUT/PL/AS 788/27 120 tab € 70,00

MSM 3098-167 AS 1404/5 500 g € 38,90

Mucoperm 3534-211 NUT/PL/AS 788/18 60 zakjes € 45,90

Mucoperm Apple+ 3534-229 NUT/PL/AS 788/22 60 zakjes € 53,90

Oleotens 3491-180 NUT/PL/AS 1404/12 60 tab € 40,90

Omarin 3500-204 NUT/AS 788/29 60 gel € 29,90

Pediaperm 3571-460 NUT/PL/AS 1404/1 60 zakjes € 34,50

Prostatidil 3491-172 NUT/PL/AS 1404/3 60 tab € 30,10

Prostaxen 3697-679 NUT/PL 788/30 30 cap € 30,10

Riolife

 

Eye 3091-394 NUT/AS 1404/8 90 tab € 39,50

Riovida

 

Forte 3056-157 NUT/AS 1404/7 90 tab € 59,90

Vacramal 10 3721-321 PL/AS 788/25 10 cap € 10,60

Vacramal 30 3016-185 PL/AS 788/25 30 cap € 25,90

Vacramal 90 3704-921 PL/AS 788/25 90 cap € 66,00

Zibofen 2060-986 PL 788/10 60 tab € 29,90

Zinargin 3697-034 NUT/PL/AS 788/24 60 tab € 28,90

Zinargin siroop 3644-044 NUT/PL/AS 788/23 200 ml € 18,80

per 1 januari 2021 
Adviesprijzen zijn inclusief 6% BTW

* Linidol 60 is enkel rechtstreeks verkrijgbaar via Nutriphyt
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