
UW NUTRIROL
SAMENSTELLING UW NUTRIROL #167 Anti-stress

Totaal Naam Rol product Prijs per stuk Prijs Totaal

28 5 HTP 100mg Ja € 0,320 € 8,96
28 Turmeric/Bioperine 500/5mg Ja € 0,342 € 9,57
28 Vitamin C 1000mg Ja € 0,030 € 0,84
28 Zinc, magnesium, vitamin B6 Ja € 0,133 € 3,72

Totaal: € 23,09

PRODUCT SPECIFICATIES

FOTO Naam Dosering Ingredienten

5 HTP 100mg Tablet griffonia simplicifolia extract

Turmeric/Bioperine 500/5mg Capsule bioperine , turmeric (Curcuma Longa)

Vitamin C 1000mg Tablet vitamine C (ascorbinezuur)

Zinc, magnesium, vitamin B6 Tablet magnesium , vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride) , zink



PRODUCT OMSCHRIJVINGEN

Naam Omschrijving

5 HTP 100mg Helpt het hongergevoel te verminderen en bevordert het gewichtsverlies. De hoeveelheid Serotine zorgt ervoor dat gevoelens van stress en angst 
minder worden. Helpt complete stemming te verbeteren.

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.

 

Vitamin C 1000mg Vitamine C heeft een functie als antioxidant in het lichaam en is nodig voor de vorming van bindweefsel, de opname van ijzer en het in stand 
houden van de weerstand.

Zinc, magnesium, 
vitamin B6

Helpt de spierkracht te vergroten. Bevat essentiele voedingsstoffen en mineralen. Bevordert de nachtrust en zorgt voor een ontspannen lichaam. 
Helpt lichaam sneller te herstellen.


