
UW NUTRIROL
SAMENSTELLING UW NUTRIROL #170 Sporten

Totaal Naam Rol product Prijs per stuk Prijs Totaal

28 A-Z Multivitamins & Minerals Ja € 0,160 € 4,48
28 Fish oil Ja € 0,260 € 7,28
28 HMB 500mg Ja € 0,097 € 2,72
28 Zinc, magnesium, vitamin B6 Ja € 0,133 € 3,72

Totaal: € 18,20

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

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

HMB 500mg Capsule HMB

Zinc, magnesium, 
vitamin B6

Tablet magnesium , vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride) , zink



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.

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).

HMB 500mg Stimuleert de spiergroei, draagt bij aan een snellere spierontwikkeling en bevordert het herstel. Dit supplement vermindert de snelheid van 
spierafbraak.

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.


