
UW NUTRIROL
SAMENSTELLING UW NUTRIROL #750 Combi-Rol

Totaal Naam Rol product Prijs per stuk Prijs Totaal

28 A-Z Multivitamins & Minerals Ja € 0,160 € 4,48
28 Calcium & Magnesium 200mg Ja € 0,110 € 3,08
28 Fish oil Ja € 0,260 € 7,28
28 Zinc 15mg Ja € 0,110 € 3,08
28 Alpha Lipoic Acid 250mg Ja € 0,200 € 5,60
28 Garlic 500mg Ja € 0,035 € 0,98
28 Green Tea 850mg Ja € 0,160 € 4,48
28 Plant sterols 800mg Ja € 0,200 € 5,60

Totaal: € 34,58

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

Calcium & 
Magnesium 
200mg

Tablet calciumcarbonaat , magnesium

Fish oil Softgel docosahexaeenzuur (DHA) , eicosapentaeenzuur (EPA) , omega-3 visolie



Zinc 15mg Tablet zink

Alpha Lipoic Acid 
250mg

Capsule alfa-liponzuur

Garlic 500mg Capsule knoflook extract

Green Tea 
850mg

Capsule groene thee (Camellia sinensis)

Plant sterols 
800mg

Tablet magnesium , microkristallijne cellulose , plantensterolen (fytosterol)

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.

Calcium & 
Magnesium 200mg

Kan de zwaarte van migraine aanvallen verlichten. Verlaagt de bloeddruk en vermindert gevoelens van stress, angst en depressie. Zorgt voor 
gezonde botten en sterkte tanden. Magnesium zorgt voor ontspannen spieren. Dit supplement wordt aangeraden voor een gezond 
voedingspatroon.

Fish oil
Pure visolie supplementen. Een uitstekende bron van Omega-3, stabiliseert het cholesterolgehalte in het bloed. Omega 3-vetzuren beschermen 
tegen hart- en vaatziekten en passen in een gezonde voeding. Ondersteunt de gezondheid van de huid en helpt bij het verbeteren van de conditie 
van een droge huid.. Omega-3 vetten hebben een belangrijke rol in het functioneren van de hersenen. Bevat 500 mg docosahexaeenzuur (DHA) 
250 mg eicosapentaeenzuur (EPA).



Zinc 15mg Stimuleert de vernieuwing van huidcellen en vermindert de eerste tekenen van huidveroudering. Verlicht klachten van eczeem en acne 
(huidproblemen). Helpt het immuunsysteem te versterken en bacteriele infecties te voorkomen of sneller op te lossen.

Alpha Lipoic Acid 
250mg

Zorgt voor een gezonde suikerwaarde in het bloed. Ondersteunt het visuele en neurologische deel van het lichaam. Houdt het energielevel op peil.

Garlic 500mg Bevat knoflook en helpt bij het verlagen van de bloeddruk. Dit supplement is een ideale toevoeging voor een uitgebalanceerde en gezonde 
levensstijl.

Green Tea 850mg Prima ondersteuning bij gewichtsverlies. Groene thee helpt overtollig vet te verbranden en de stofwisseling te verhogen.
Plant sterols 800mg Helpt het cholesterol te verlagen. Plantensterol zorgt voor een soort barriere in de darmen waardoor het cholesterol via de ontlasting vanzelf 

verdwijnt. Een ideaal hulpmiddel van moeder natuur.


