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BEAUTY DETOX 
Het is een product uniek in de wereld, dat zorg draagt 
voor de uiterlijke en innerlijke conditie van je lichaam! 
Innovatieve combinatie van superieure kwaliteit met 
natuurlijke ingrediënten van de zee zoals actieve 
collageen en spirulina-alg. Gezondheid en schoonheid 
in slechts één tablet!

VITALITY BOOST  
& MAGNESIUM POWER
Een uniek perfect ontwikkeld product van de 
nieuwste generatie, in een handige vloeibare 
vorm. Het is een vitamine shot voor lichaam en 
geest. Stimuleert onmiddellijk tot actie!

MAGNESIUM 24 H SYSTEM 
TRIPLEX POWER 
Een revolutionair systeem dat helpt om je 
magnesium tekort aan te vullen. Bevat 3 
verschillende tabletten om in te nemen gedurende 
de dag (‘s morgens, namiddag en ‘s avonds). Dit 
systeem beantwoordt aan de behoeften van je 
lichaam die gedurende de dag veranderen.

VITAMINS FOR HER 
Uniek jeugdigheidsdrankje omhuld in een 
tablet, speciaal ontwikkeld voor vrouwen – 
voor diegene die zichzelf voorbereiden op het 
moederschap alsook voor diegene die zorg 
dragen voor hun gezondheid op dagelijkse basis.

VITAMINS FOR HER 50+
Zorgvuldig geselecteerde set van vitaminen 
en mineralen. Een uitstekend product voor de 
gezondheid van vrouwen boven de 50 jaar dat de 
symptomen van de menopauze verlicht.  

VITAMINS FOR HIM
Een unieke set van vitaminen en mineralen zorgvuldig 
geselecteerd om te voldoen aan de behoeften van de 
man – het verbetert niet enkel de fysieke en mentale 
fitheid maar reguleert ook het testosteron niveau en 
heeft een gunstige invloed  op seksuele prestaties!

44,7 g | 801014

19,95 €
446,31 €/1 kg

ALLES WAT JE LICHAAM NODIG HEEFT

3 x 36 g | 801009

71,50 €
662,04 €/1 kg

6 x 25 ml | 801013

18,50 €
123,33 €/1 L

33 g, 21,9 g | 801011

71,50 €
1302,37 €/1 kg

33 g, 66 g | 801012

71,50 €
722,22 €/1 kg

2 x 33 g | 801010

71,50 €
1083,33 €/1 kg
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INNER BALANCE
De beste bron van belangrijke micro-
elementen voor diegenen die zich vermoeid 
voelen, een ongezonde levensstijl hebben 
en verzurende producten zoals suiker, 
koffie en alcohol consumeren.

SLIM EXTREME
Perfecte ondersteuning in het verminderen 
van je eetlust. Ontwikkeld voor diegenen die 
hulp nodig hebben in hun rationeel dieet en 
voor diegenen die hun droomfiguur willen 
krijgen zonder continue honger te hebbe.

VITALITY BOOST
Alledaagse portie energie voor lichaam 
en geest voor diegenen die een gebrek 
hebben aan energie, zich vermoeid voelen, 
snel afgeleid zijn en voor diegene die terug 
ritme willen krijgen in hun leven. Het is ook 
een goede keuze voor sportmensen.

HAIR SKIN NAILS
Ideale oplossing voor iedereen die droomt 
van een egale huid, gezond en dik haar en 
sterke nagels.

IMMUNO
Het is een perfect supplement voor diegene 
die gemakkelijk infecties oplopen en voor 
diegene die hun immuniteit willen verhogen. 
Het is ook een perfecte oplossing voor 
diegene die intensief sporten of intensief 
fysiek werk verrichten. 

VITA KIDS GUMMIES 
& VITA BOMB GUMMIES
Heerlijke bonbons die je dagdagelijks dieet 
aanvullen met zorgvuldig geselecteerde 
vitaminen en mineralen. Beschikbaar in versie 
voor kinderen en volwassenen.

NUTRICODE  
armbanden zijn de wegwijzer op weg naar jouw droomfiguur. 
Combineer sport met moderne technologie en je zal ongelooflijke 
resultaten behalen. Een gezonde levensstijl was nog nooit zo 
gemakkelijk!

240 g + 30 g | 801001

71,50 €
264,81 €/1 kg

44,8 g | 801005

19,95 €
445,31 €/1 kg

2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

71,50 €
209,06 €/1 kg

72 g | 801004

18,50 €
256,94 €/1 kg

300 g + 48 g | 801003

71,50 €
205,46 €/1 kg

75 g | 801007, 801006

18,50 €
246,67 €/1 kg


