
UW NUTRIROL
SAMENSTELLING UW NUTRIROL #169 Gewichtsbeheersing

Totaal Naam Rol product Prijs per stuk Prijs Totaal

28 A-Z Multivitamins & Minerals Ja € 0,160 € 4,48
28 Green Tea 850mg Ja € 0,160 € 4,48
28 Metabolism formula Ja € 0,250 € 7,00
28 Turmeric/Bioperine 500/5mg Ja € 0,342 € 9,57

Totaal: € 25,53

PRODUCT SPECIFICATIES

FOTO Naam Dosering Ingredienten

A-Z Multivitamins & 
Minerals

Tablet alfa-liponzuur , citrus aurantium (citrus bioflavonoids) , DL-alpha-tocoferol , druivenpit extract , foliumzuur , 
ijzer (Ferrous Fumerate) , kaliumjodide , L-choline bitartraat , L-glutamine , L-lysine monohydrochloride , 
mangaan gluconaat , natriummolybdaat , PABA (para-amino-benzoezuur) , soja lecithine , vitamine A (retinol) 
, vitamine A (retinol) , vitamine B1 (thiamine) , vitamine B12 (cobalamine) , vitamine B2 (riboflavine) , vitamine 
B5 (pantotheenzuur) , vitamine C (ascorbinezuur) , vitamine D3 (cholecalciferol) , zink

Green Tea 850mg Capsule groene thee (Camellia sinensis)

Metabolism formula Capsule appel cider azijn , capsicum , guarana extract , kelp , siberische ginseng

Turmeric/Bioperine 
500/5mg

Capsule bioperine , turmeric (Curcuma Longa)



PRODUCT OMSCHRIJVINGEN

Naam Omschrijving

A-Z Multivitamins & 
Minerals

Zorgt voor een beter concentratievermogen. Ondersteunt het immuunsysteem door de vitamines door het lichaam te leiden. Cruciale 
voedingsstoffen worden behouden en komen op de juiste plaats terecht.

Green Tea 850mg Prima ondersteuning bij gewichtsverlies. Groene thee helpt overtollig vet te verbranden en de stofwisseling te verhogen.
Metabolism formula Een onmisbaar supplement tijdens een dieet. Geeft het lichaam de benodigde energie en helpt sneller vet te verbranden. Zorgt voor een 'vol' 

gevoel.
Turmeric/Bioperine 
500/5mg Kurkuma is zo gezond door het stofje curcumine. Vooral in combinatie met vers gemalen zwarte peper heeft curcumine een waslijst aan 

gezondheidsvoordelen. Wetenschappers ontdekten dat de stof piperine in peper de opname van curcumine in je lichaam 1000 keer versterkt.

Geelwortel (Kurkuma) is een traditioneel Indiaas kruid, door de eeuwen heen wereldberoemd gemaakt, niet alleen dankzij het gebruik in curry’s. 
Het kruid wordt veelvuldig gebruikt in de Ayurvedische geneeskunde. Kurkuma heeft een diepgaande invloed op ontstekingswegen, waardoor de 
symptomen van pijn, roodheid en irritaties kunnen worden verlicht. Pure kurkuma is slecht oplosbaar en wordt niet goed opgenomen in de 
darmen. Ons supplement is daarom aangevuld met 5 milligram bioperine (een extract verkregen uit de zwarte peper vrucht die wordt geteeld in 
de vochtige, voedselrijke bodem regio's van Zuid-India). Dit is precies de juiste dosis om de eigenschappen van een aantal therapeutische 
middelen, waaronder geelwortel, te verbeteren. Verder is gebleken dat bioperine de vetverbranding stimuleert.

 


