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Actie geldig tot en met 30.09.2018 12h00 en zolang de voorraad strekt.  
Niet cumuleerbaar met andere promoties.



VITA BOMB GUMMIES
VOEDINGSSUPPLEMENT

 ` extra voedingsvermogen
 ` Geeft energie, bevat antioxidanten, ondersteunt het hart, 
afweersysteem, metabolisme en de algemene gezondheid

Een vitaminebom in de vorm van heerlijke gummies:
• Vitamine A (150% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid in 2 gummies *) 

ondersteunt gezonde werking van de ogen
• E (446%) heeft antioxidant bestanddelen die bijdragen aan een gezond hart 

en schone bloedvaten
• D (200%) is goed voor je botten
• C (75%) verhoogt de weerstand
• B6 (143%) en B12 (320%) helpen je energie reserves op peil te houden
• Foliumzuur (200%) draagt bij aan een gezond zenuwstelsel
• Biotine (300%) verzorgt het haar en de huid
• Pantotheenzuur (167%) ondersteunt  mentale capaciteit
• Zink (50%) is gunstig voor het metabolisme
• Jodium (53%) Heeft een positieve invloed op de werking van de schildklier

30 MULTIVITAMINE GUMMIES VOOR KINDEREN – IN DE 
SMAKEN KERS, AARDBEI EN SINAASAPPEL 
75 g | 801007

12,95 EUR
18,50 Eur

VOOR WIE?   
Voor iedereen die zijn of haar eetpatronen wilt ondersteunen 
met een complex van uitstekende vitaminen en mineralen die 
nodig zijn voor het goed functioneren van het lichaam.

Neem 1 gummie per dag

 NRV -% VAN DE VOEDINGSWAARDE - VOLDOET AAN DE DAGELIJKSE 
AANBEVOLEN HOEVEELHEID VAN EEN BEPAALD INGREDIËNT



INNER BALANCE
VOEDINGSSUPPLEMENT

 ` handhaaft de zuurbalans
 ` bron van cruciale micro-elementen

Maandelijks dag-nacht systeem, 24-uurs verzorging om de zuurtegraadbalans van 
het lichaam te handhaven.

60 ZAKJES + 60 CAPSULES 
240 g + 30 g | 801001

49,94 EUR
71,50 Eur

SLIM EXTREME
VOEDINGSSUPPLEMENT

 ` Helpt bij gewichtsverlies, onderdrukt de eetlust
 ` met glucomannan – een zeer effectieve bondgenoot in het reduceren 
van je gewicht

 ` gewicht verliezen terwijl je je huid mooi en strak houdt
Nutricode Slim Extreme is een samenstelling van ingrediënten die 
gewichtsverlies ondersteunen door de eetlust te verminderen. Het unieke 'All 
Day Weight Control' systeem is ontworpen voor iedereen die op gezonde wijze 
wil afvallen. Het helpt ook de huid strak te houden bij het afvallen. Geschikt voor 
vegetariërs en veganisten.

180 OMHULDE TABLETTEN + 30 BRUISTABLETTEN  
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

49,94 EUR
71,50 Eur

Oplosbare poederzakjes voor overdag – met citroensmaak 
Op basis van een extract uit de Rosa Centifolia bloem. Ondersteunt de afscheiding van metabolische afvalstoffen en helpt het zuurgehalte van het lichaam op  peil te 
houden. Zink heeft een gunstig effect op de werking van het immuunsysteem, magnesium en ijzer helpen om vermoeidheid te verminderen, terwijl het brandnetel- 
extract overtollig water wegvoert.

Los de zakjes op in 200 ml water. Maximaal 2 zakjes per dag. 

Nachtcapsules
Nachtcapsules met citroenmelisse en 
hop zorgen dat je makkelijker in slaap 
valt. Met een goede nachtrust is je 
lichaam beter in staat om haar zuren af 
te dragen.

Neem 2 capsules per nacht. Vergeet niet 
voldoende water te drinken! (minstens 1 glas)

Bruistabletten - 
druivensmaak
Vervangt de vitaminen en mineralen 
die verloren gaan door de dagelijkse 
inname van voedsel terug te schalen. 
Speciaal gemaakt om je mooie huid 
bij gewichtsverlies te behouden. 
Vitamine C ondersteunt de vorming 
van collageen, terwijl biotine 
en vitamine B2 je huid gezond 
houden. Calcium heeft een positief 
effect op de goede werking van de 
spijsverteringsenzymen.

Los 1 tablet op in 200ml. Één keer per dag, te 
gebruiken voor de maaltijd. 

Omhulde tabletten
Gebaseerd op een innovatief 
bestanddeel - glucomannan - die, 
wanneer gecombineerd met een 
dieet met lage calorieën, invloed 
heeft op gewichtsverlies. Chroom 
helpt bij het behouden van normale 
bloedglucosespiegels door de 
verleiding van zoetigheid en andere 
snacks tussen de maaltijden door te 
verminderen. Garcinia cambogia 
extract is een bron van hydroxycitrisch 
zuur (HCA), die de vorming van 
lichaamsvet vertraagt.

Neem 3 keer per dag 2 tabletten in. Aanbeveling: 
consumeer samen met 1 tot 2 glazen water. 

Kookrecepten, blogs, BMI en BMR rekenmachines helpen bij 
het bereiken van al je gewichtsverliesdoelen - dit alles en meer 
kan je vinden op onze website! Download de mobiele app 
Nutricode! Voor meer informatie ga naar  
nutricode.fmworld.com/nl/

VOOR WIE? 
Ideaal voor iedereen die er een ongezonde 
levensstijl op na houdt, zij die vermoeidheid ervaren 
en/of mensen die veel producten consumeren die 
het lichaam verzuren, zoals suiker, koffie, alcohol en 
zwaar bewerkte voedingsmiddelen.

VOOR WIE?   
Voor iedereen die behoefte heeft aan 
ondersteuning bij gezond rationeel gewichtsverlies, 
voor mensen die hun droomlichaam willen krijgen 
zonder voortdurend honger te willen voelen.

GLUCOMANNAN - EETLUSTVERSLINDER 
Glucomannan is een in water oplosbare voedingsvezel die vervaardigd wordt uit de  Amorphophallus Konjac plant. Het extract zet zich uit in de maag, waar de 
glucomannan een signaal stuurt naar de hypothalamus in je brein: ik zit vol! Dit helpt je om minder vaak en minder grote porties te eten. Onderzoek toont aan 
dat het gebruik van glucomannan, samen met een kleinere calorie-inname, tot wel 3kg per maand gewichtsverlies kan leiden! 1  Glucomannan presteert het 
best bij voldoende vloeistoffen in de maag, dus zorg ervoor dat je voldoende water drinkt bij inname van de tabletten.
1 Birketvedt GS. “Experiences with three different fiber supplements in weight reduction.” Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8

INNER BALANCE
VOEDINGSSUPPLEMENT

SLIM EXTREME
VOEDINGSSUPPLEMENT



NUTRICODE | 66

VITALITY BOOST
VOEDINGSSUPPLEMENT

 ` Een dagelijkse boost voor je lichaam en geest 
 ` Vitaliserend en verjongend effect

Een perfect gebalanceerde compositie van ingrediënten 
die de flow van fysieke en mentale energie overdag en 
s’nachts stimuleert.

30 ZAKJES + 60 OMHULDE CAPSULES  
300 g + 48 g | 801003

49,94 EUR
71,50 Eur

IMMUNO
VOEDINGSSUPPLEMENT

 ` 100% natuurlijke vitamine C uit acerola
 ` Nieuwe formule met toegevoede zink ondersteunt de afweer

Vitamina C vervaardigt uit natuurlijke acerola fruit-extracten. Acerola wordt 
ook wel de Barbadoskers genoemd en staat bekend als een super food, met 
maarliefst 30 keer meer Vitamine C dan een citroen. Met wilde roos, rijk aan 
de natuurlijke antioxidant  bioflavonoïde. Regelmatige inname van vitamine C 
houdt de weerstand op peil, heeft een positief effect op de tanden, huid, botten 
en het zenuwstelsel. Ook helpt het de cellen beschermen tegen oxidatieve 
stress. Geschikt voor vegetariërs en veganisten. 

60 PASTILLES – ACEROLA EN KERSENSMAAK 
72 g | 801004

12,95 EUR
18,50 Eur
Neem twee zuigtabletten per dag.

HAIR SKIN NAILS
VOEDINGSSUPPLEMENT

 ` Pro-Beauty Formule
 ` Met granaatappel-extract

De perfecte samenstelling van ingrediënten voor sterk, glanzend haar, 
zijdezachte huid en gezonde nagels. D Pro-Beauty Formule bevat  koper wat 
invloed heeft op het haarpigment, ijzer zorgt voor de groei en zink levert de 
bouwstenen voor gezonde nagels.  Het supplement is tevens ook verrijkt met 
biergist, Vitamine A, B2, B6, B12, C, evenals biotine en aminozuren.

56 OMHULDE TABLETTEN 
44,8 g | 801005

14,95 EUR
19,95 Eur
Neem 1 tablet per dag, in te nemen met water.

Vloeistofzakjes voor overdag – sinaasappelsmaak
Je dagelijkse dosis energie met het beste van sinaasappel! Niacine, pantotheenzuur en riboflavin, die verder worden versterkt met cafeïne, dragen bij aan de 
vermindering van vermoeidheid en uitputting. Pantotheenzuur heeft bovendien een positieve invloed op de hersenen. B-groep vitamines zorgen voor het zenuwstelsel, 
terwijl hiamine verantwoordelijk is voor een gezonde hartfunctie. Vitamine E draagt bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. 

1 zakje per dag consumeren. Geschikt voor vegetariërs en veganisten. 

Nachttabletten 
Rijke bron van vitamines en mineralen. 
De ingrediënten zorgen voor een 
verhoogd metabolisme, wat je ’s 
nachts  helpt ontspannen en overdag 
meer energie geeft. Chrome draagt 
bij aan het stabiliseren van glucose 
waardes in het bloed, selenium 
helpt bij de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve stress en ijzer 
is een belangrijk bestanddeel in 
het vervoeren van zuurstof in het 
lichaam. Peperine uit zwarte peper 
ondersteunt de spijsvertering en de 
absorbtie van voedingsstoffen. 

Neem 2 tabletten per nacht, in te nemen met 
water. 

VOOR WIE?   
Ondersteuning voor iedereen die een gebrek aan 
energie ervaart, zich vermoeid voelt of snel afgeleid 
is. Perfect voor het ontwikkelen van een gezond 
levensritme. Ook uiterst geschikt voor sporters. 

VOOR WIE?   
Aanbevolen voor mensen die snel verkouden 
worden en graag het afweersysteem een handje 
helpen. Uitermate geschikt voor mensen die in 
de open lucht sporten of fysiek werk verrichten. 

VOOR WIE?  
Voor iedereen die droomt van een vlekkeloze  
huid, dik en gezond haar en sterke nagels. 

VITALITY BOOST
VOEDINGSSUPPLEMENT



BEAUTY DETOX
VOEDINGSSUPPLEMENT

60 PASTILLES  
30 DAYS SYSTEM 
44,7 g | 801014

14,95 EUR
19,95 Eur

MAGNESIUM 24 H SYSTEM  
TRIPLEX POWER
VOEDINGSSUPPLEMENT

3 x 30 PASTILLES 
30 DAYS SYSTEM 
3 x 36 g | 801009

49,94 EUR
71,50 Eur



VITAMINS FOR HER
VOEDINGSSUPPLEMENT

 
2 x 30 PASTILLES 
30 DAYS SYSTEM 

33 g, 21,9 g | 801011

49,94 EUR
71,50 Eur

VITAMINS FOR HER 50+
VOEDINGSSUPPLEMENT

30 i 60 PASTILLES 
30 DAYS SYSTEM 

33 g, 66 g | 801012

49,94 EUR
71,50 Eur



VITAMINS FOR HIM
VOEDINGSSUPPLEMENT

2 x 30 PASTILLES 
30 DAYS SYSTEM 
2 x 33 g | 801010

49,94 EUR
71,50 Eur

VITALITY BOOST  
& MAGNESIUM POWER

VOEDINGSSUPPLEMENT

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST 
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER 

6 x 25 ml | 801013

12,95 EUR
18,50 Eur
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