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SYMBOLEN

GLUTENVRIJ VEGAN VEGETARISCH KOOSJERZUIVELVRIJ

VEGAN

Ons supplemententraject begint in het 
Skin Health Research Centre van het 
International Institute for Anti-Ageing.  

Wij onderzoeken en testen boven 
verwachting om de beste combinaties  
van supplementen voor jou en je huid  

te ontwikkelen.

Elke capsule levert baanbrekende 
resultaten en we werken met het oog  
op duurzaamheid om onze planeet te 
beschermen. De fundamenten van 

Advanced Nutrition Programme™ zijn 
gebaseerd op vier basisprincipes:  
Zuiverheid, Verpakking, Kracht en 

Productie.

ONZE AANPAK



VERPAKKING

Onze supplementen zijn goed voor jou én voor het 
milieu. De verpakking van onze supplementen is 
gemaakt van 100% gerecycled en recyclebaar 
karton van een FSC-erkende (Forest Stewardship 
Council) papierfabriek en voldoet aan de 
voedselkwaliteitsnorm. Daarnaast worden onze 
potjes afgesloten met een folie voor versheid.  
Ook gebruiken wij milieuvriendelijke plantaardige 
inkt voor al ons drukwerk.

KRACHT

Wij onderzoeken de huid en formuleren dus 
supplementen die werken. Onze producten 
bevatten een grote hoeveelheid ingrediënten die 
gemakkelijk door het lichaam worden opgenomen 
om een gezonde huid te ondersteunen en je huid in 
de toekomst van binnenuit te voeden. Ons R&D-
team combineert de beste wetenschappelijk 
bewezen ingrediënten en voert gedetailleerde 
casestudy’s uit naar doeltreffendheid in ons eigen 
Skin Health Research Centre.

PRODUCTIE

Onze producten overtreffen de normen van de 
industrie in elke stap van de productie. Elk product 
en alle ingrediënten zijn volledig traceerbaar en 
worden verpakt in onze klimaatgecontroleerde 
fabriek in het Verenigd Koninkrijk. Deze locatie is 
GMP-gecertificeerd (Good Manufacturing Practice) 
en is geregistreerd bij organisaties als de 
Amerikaanse FDA en Health Canada, die beide de 
hoogste productie- en productnormen eisen.

ZUIVERHEID

Wij hanteren een farmaceutische testmethode, die 
garandeert dat onze producten de verwachtingen 
van de industrie voor voedingssupplementen 
overtreffen. Wij voeren drie tests uit, voor, tijdens 
en na de productie, om een optimale kwaliteit te 
garanderen. Elk ingrediënt wordt gescreend op 
verontreinigende stoffen, zware metalen en 
pathogene stoffen. De ingrediënten zijn nooit 
genetisch gemodificeerd, doorstraald of op dieren 
getest en onze supplementen bevatten geen gluten 
of kunstmatige smaakstoffen.
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ONZE WAARDEN
Onverschrokken op het gebied van innovatie

Testen boven verwachting

Compromisloze kwaliteit en integriteit

Met respect voor onze planeet
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Advanced Nutrition Programme™ producten zijn niet bedoeld om aandoeningen te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.  
Iedere persoon is anders en de resultaten kunnen variëren.

HUIDVERZORGINGSGAMMA 
Ons lichaam maakt elk uur meer dan 200 miljoen huidcellen aan en wij zijn ervan 

overtuigd dat een mooie, gezonde huid van binnenuit begint. 

Onze huidverzorgingssupplementen, die optimaal zijn samengesteld door onze experts 
die een gezamenlijke ervaring van meer dan 100 jaar hebben, zijn verdeeld in twee 

categorieën.

Beide categorieën zijn ontwikkeld om samen te werken en daarom is het mogelijk om 
supplementen uit de categorie ‘dagelijkse gezondheid van de huid’ te combineren met 
formules uit de categorie ‘gerichte oplossingen voor de huid’ voor optimale resultaten.

DAGELIJKSE GEZONDHEID  
VAN DE HUID

Voor alle huidtypes en leeftijden

GERICHTE OPLOSSINGEN  
VOOR DE HUID

Voor specifieke huidcondities

GGO-VRIJ NIET 
DOORSTRAALD

INTERNE  
TESTS

EPAX-
GECERTIFICEERD

ONAFHANKELIJK 
GETEST
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GIDS MET SUPPLEMENTEN VOOR DE HUID
DAGELIJKSE GEZONDHEID VAN DE HUID 
Voor alle huidtypes en leeftijden

GERICHTE OPLOSSINGEN VOOR DE HUID 
Voor specifieke huidcondities

PROBLEEMHUID* HUIDVEROUDERING

SKIN VIT A+

SKIN CLEAR BIOME™

SKIN ANTIOXIDANT

SKIN COLLAGEN SUPPORTSKIN ULTIMATE

SKIN YOUTH BIOME™

*Vette/onzuivere huid/puistjes
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GIDS MET SUPPLEMENTEN VOOR DE HUID
DAGELIJKSE GEZONDHEID VAN DE HUID 
Voor alle huidtypes en leeftijden

GERICHTE OPLOSSINGEN VOOR DE HUID 
Voor specifieke huidcondities

GEPIGMENTEERDE HUIDHUIDVEROUDERING

SKIN VIT CSKIN COLLAGEN SUPPORT

SKIN OMEGAS+SKIN VITALITY

HERSTEL

COLOSTRUM-C

VOCHTARME/DROGE HUID

SKIN MOISTURE LOCK™



8  |  Gamma: Dagelijkse gezondheid van de huid

DAGELIJKSE  
GEZONDHEID 
VAN DE HUID 
Ongeacht het huidtype en de leeftijd, raden onze 
huidexperts vijf belangrijke supplementen aan 
voor de algemene gezondheid van de huid.  
Deze collectie bevat bewezen ingrediënten zoals 
vitamine A, antioxidanten, omega-3-vetzuren, 
goede bacteriën en een multivitamine met breed 
spectrum.

Maak kennis met het volledige gamma van 
formules voor de Dagelijke gezondheid van  
de huid in enkelvoudige supplementen,  
duoverpakkingen en de volledige Skin Box.



9
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SKIN ANTIOXIDANT 
DE HUID BESCHERMEN VAN  
BINNENUIT

VEGAN

Skin Antioxidant bevat zeven voedingsstoffen van 
superplanten. Je huid heeft net zoals planten 
antioxidanten nodig om zichzelf te beschermen 
tegen schadelijke UV-stralen. Elke bron van licht, 
ook kunstlicht, creëert vrije radicalen die 
vroegtijdige veroudering kunnen veroorzaken. 
Helpt je huid van binnenuit te beschermen zodat  
ze er langer jong uitziet.

Beschikbaar in 60 en 120 capsules.

SKIN VIT A+ 
DE EERSTE STAP IN JOUW  
SKINCARE ROUTINE

Vitamine A is één van de belangrijkste 
voedingsstoffen voor de huid.  
Skin Vit A+ is een belangrijk huidsupplement dat 
geschikt is voor alle huidtypes. Vitamine A helpt 
bij de vernieuwing van de huidcellen en bevordert 
huidverjonging. Vitamine D werd toegevoegd aan 
Skin Vit A+ om de beenderen, spieren en de 
immuniteit van de huid te ondersteunen.*

Beschikbaar in 60 en 120 capsules.
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SKIN COMPLETE
POWERDUO VOOR DE HUID

Skin Complete is een duo met twee supplementen 
- Skin Vit A+ en Skin Antioxidant. Het is de eerste 
stap in een goede skincare routine.  
Deze supplementen zitten boordevol voedings-
stoffen zoals vitamine A en D en antioxidanten  
die de huid helpen te verjongen, beschermen en 
zorgen voor een gezondere teint.

Beschikbaar in 60 en 120 capsules.

45%
VERBETERING IN 

 HYDRATATIE

Onze interne studie over Skin Complete toonde:

Resultaten gebaseerd op een marketingonderzoek dat gedurende 12 weken werd uitgevoerd. 
De metingen werden verricht met de apparatuur van Courage & Khazaka en gezichtsbeeldvormende apparatuur.

31% 
VERBETERING IN 

TEWL*

* Transepidermaal vochtverlies
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SKIN OMEGAS+

Skin Omegas+ is een uitstekende allrounder 
voor de algemene gezondheid van de huid.  
Het ondersteunt alle huidtypes en leeftijden,  
en wordt vooral aanbevolen voor het voeden  
van de droge huid. 

Skin Omegas+ wordt vervaardigd met de 
hoogste kwaliteit van klinisch onderzochte 
omega 3 van EPAX, een toonaangevende 
leverancier die bekend staat om zijn zuiverheid, 
kwaliteit en innovatie. Dankzij het ‘Friend of  
the Sea’-certificaat kun je er zeker van zijn  
dat omega 3 wordt verkregen met behulp van 
methodes die zorgen voor het behoud van de 
natuurlijke zeehabitat.

Beschikbaar in 60 en 180 softgel capsules.

“Ik neem de Skin Omegas+ sinds november 
2014 voor mijn uiterst droge huid. Mijn huid is 
helemaal veranderd! Iedereen ziet de verbetering 
en zegt me dat mijn huid er zoveel beter uitziet. 
Ik voel me veel zelfzekerder en comfortabel met 
mijn huid.”

Advanced Nutrition Programme™ klant

BES
TS

EL
LE

R 

ZUIVERE HYDRATATIE VAN DE HUID
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SKIN SELECT 
EEN OPTIMAAL STRALENDE HUID

Skin Select bevat onze drie essentiële 
huidsupplementen voor een gezonde*, gladde en 
gehydrateerde teint. Na jaren onderzoek heeft ons 
team een combinatie van drie specifieke 
supplementen ontwikkeld in dagelijkse, handige, 
afscheurbare porties/dosissen.

Elke verpakking bevat een dagelijkse dosis:
• Skin Vit A+
• Skin Antioxidant 
• Skin Omegas+

Ontwikkeld voor mensen met een drukke 
levensstijl die op zoek zijn naar een extra  
dimensie in hun huidverzorgings-,  
schoonheids- en wellnessregime ter  
bevordering van de gezondheid* van hun huid. 

Voorraad voor 28 dagen met 84 capsules.
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SKIN YOUTH BIOME™

Skin Youth Biome™ is gebaseerd op de 
baanbrekende microbioomtechnologie om  
de huid te ondersteunen van binnenuit.

Het supplement bevat een combinatie van vier 
wetenschappelijk onderzochte bacteriestammen 
die uniek zijn voor Advanced Nutrition 
Programme™. Elk van deze stammen werd 
specifiek geselecteerd vanwege de voordelige 
werking op de gezondheid van de huid.

Bovendien bevat Skin Youth BiomeTM vitamine C 
die de vorming van huidcollageen ondersteunt. 
Deze combinatie van vijf miljard levende culturen 
en vitamine C zorgt voor een egalere, jeugdigere 
huid.*

Beschikbaar in 60 capsules.

ONDERSTEUNT 
DE DARMFLORA

VOEDT DE 
DROGE HUID

ONDERSTEUNT 
DE COLLAGEEN- 

PRODUCTIE

GEZONDE DARMEN, GEZONDE HUID
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SKIN VITALITY
DE MODERNE MULTIVITAMINE

VEGAN

Skin Vitality is onze nieuwe, moderne 
multivitamine die 28 slimme nutriënten levert in 
een handige, zuivere capsule. Inname van één 
dagelijkse capsule zorgt voor een volledige 
ondersteuning van de huid, de nagels, het haar, 
het lichaam en het welzijn.

De experts van Advanced Nutrition Programme™ 
raakten geïnspireerd door de innovaties in 
supplementtechnologie. Zij introduceerden met 
deze nieuwe multivitamine nog krachtigere 
voordelen voor het hele lichaam.

De plantaardige mix van ingrediënten voor de huid 
bevat bosbes, broccolipoeder, açaibes en 
spinazieblad om de gezondheid van de huid te 
ondersteunen.

Als dagelijks essentieel supplement voor de 
gezondheid van de huid, biedt Skin Vitality 
doelgerichte ondersteuning voor een drukke en 
veeleisende levensstijl. De uitgebreide synergie 
van nutriënten komt de vele voedingsbehoeften 
van het moderne leven tegemoet. 

Beschikbaar in 60 capsules.

“Al na enkele dagen gebruik heb ik veel 
meer energie.”

Advanced Nutrition Programme™ klant
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GERICHTE 
OPLOSSINGEN 
VOOR DE HUID
Ons R&D-team heeft met meer dan 100 jaar 
gecombineerde ervaring in voeding en 
professionele huidverzorging, een gamma 
ontwikkeld voor specifieke huidcondities, zoals: 

• probleemhuid*
• huidveroudering
• gepigmenteerde huid
• vochtarme/droge huid
• herstel

Deze supplementen kunnen voor optimale 
resultaten worden gebruikt in combinatie met ons 
gamma voor Dagelijkse gezondheid van de huid. 

*Vette/onzuivere huid/puistjes
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SKIN CLEAR BIOME™
 

De vier unieke stammen van bacteriën in Skin 
Clear Biome™ werden geselecteerd voor hun 
voordelige werking op de huid en voor hun 
natuurlijke weerstand tegen maagzuur.  
Door deze te combineren met zink wordt de 
probleemhuid en de gestreste huid aangepakt.  
De ondersteuning en het evenwicht komt hierbij 
van binnenuit.

De bacteriestammen zitten in een beschermende 
matrix die een buitengewone bescherming bieden.  
Zo belanden de levende culturen waar ze het 
meest nodig zijn: in de dunne darm.               

42%
VERMINDERING VAN   

TALG OP  
HET VOORHOOFD

Onze interne studie van Skin Clear Biome™ heeft aangetoond:

32% 
VERMINDERING VAN   

TALG OP  
DE NEUS

28% 
VERMINDERING VAN   

TALG OP  
DE KIN

BIEDT EEN OPLOSSING VOOR: DE PROBLEEMHUID,  
DE GESTRESTE HUID EN DE VERSTOORDE HUID

“Skin Clear BiomeTM heeft mijn zelfvertrouwen 
een echte boost gegeven. Veel mensen hebben 
het opgemerkt en de afgelopen 8 weken is mijn 
huid er meer op vooruitgegaan dan in 7 jaar.”

Testpersoon Advanced Nutrition Programme™

Beschikbaar in 60 capsules.

Resultaten gebaseerd op een marketingonderzoek uitgevoerd bij 14 testpersonen (13 vrouwen, 1 man) tussen 19 en 40 jaar, gedurende 8 weken. 
Metingen werden uitgevoerd met apparatuur van Courage & Khazaka en apparatuur voor gezichtsbeeldverwerking.

PROBLE
EM

HUID

GEZONDE DARMEN, ZUIVERE HUID
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HUID
- 

VER
OUDER

IN
G

Ons bekroonde, slimme supplementensysteem 
biedt de ultieme ondersteuning voor een gezonde 
huid. 

Bevat vijf hoogstaande supplementen die de 
huidteint egaliseren voor een jeugdige, stralende 
teint en de huid van binnenuit beschermen. 

Elke verpakking bevat een dagelijkse dosis:
• Skin Vit A+
• Skin Antioxidant 
• Skin Omegas+
• Skin Asta-Boost
• Skin CoQ10+ 

Alle vijf supplementen werken synergetisch om 
krachtige, gecombineerde voordelen te bieden 
voor de huid en het algemene welzijn. Skin 
Ultimate biedt ook ondersteuning voor dik, 
glanzend haar* en sterke, gevoede nagels.

 

SKIN ULTIMATE
BEKROOND SUPPLEMENT VOOR HUID, HAAR & NAGELS

Voorraad voor 28 dagen met 140 capsules.

HUID
- 

VER
OUDER

IN
G



SKIN COLLAGEN SUPPORT 
ACTIVEERT HET COLLAGEEN 
VAN JE HUID

VEGAN

Dit supplement steunt op de synergie van vijf 
ingrediënten en helpt het collageen op te 
bouwen en te beschermen. Dankzij een gezond 
gehalte blijft de huid soepel en ziet deze er 
jonger uit. In deze plantaardige capsules zit een 
slimme cocktail van vitamine C, zink, MSM, 
druivenpitextract en meloenconcentraat dat rijk 
is aan SOD (Superoxidedismutase).  
Er zijn meer dan 150 studies gewijd aan de 
doeltreffende werking van deze ingrediënten op 
de huid.

Beschikbaar in 60 capsules.

SKIN VIT C
STEUNT OP DRIE INGREDIËNTEN

VEGAN

Skin Vit C steunt op drie 
ingrediënttechnologieën: vitamine C, zink 
en acerolabes. In een capsule zit een 
dagelijkse dosis vitamine om de doffe huid 
te verhelderen. Door deze ingrediënten te 
combineren, biedt Skin Vit C een keur aan 
voordelen voor alle huidtypes.  
Dit vitaminesupplement wordt aanbevolen 
voor iedereen die een doffe huid wil 
verhelderen en schadelijke invloeden van 
buitenaf wil weren, maar ook voor diegenen 
die last hebben van vroegtijdige 
veroudering of een onegale huidteint.

Beschikbaar in 60 capsules.

HUID
- 

VER
OUDER

IN
G

GEPIGMEN- 

TEERDE HUID
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SKIN MOISTURE LOCK™
TIJD VOOR EEN JEUGDIGE HUID

Supplement voor de huid waarvoor een patent is 
aangevraagd, dat hyaluronzuur combineert met 
ceramiden. Hyaluronzuur werkt van binnenuit om 
het aanzien van rimpels te verminderen en de 
huid voller te maken. Ceramiden houden het vocht 
in de huid. Het resultaat is een jeugdigere teint en 
een zachte en soepele huid.

Beschikbaar in 60 softgel capsules. 

Resultaten gebaseerd op een marketingonderzoek uitgevoerd bij  
12 deelnemers tussen 30 - 61 jaar gedurende 12 weken. De metingen 
werden uitgevoerd met apparatuur van Courage & Khazaka aan het begin  
van het marketingonderzoek en aan het einde van de 12 weken.

Ons intern onderzoek toonde de volgende 
resultaten met Skin Moisture Lock™ aan:

64%
VERBETERING

VAN DE  
HYDRATATIE

28% 
VERMINDERING

IN  
RIMPELDIEPTE

“Fijne lijnen en rimpels zijn verminderd,  
de huid voelt minder droog aan.”

Testpersoon Advanced Nutrition Programme™ 

 

VO
CH

TA
RME 

DROGE H
UID



COLOSTRUM-C
HERSTEL VAN  
DE IMMUNITEIT

Colostrum-C bevat colostrum, een natuurlijk product  
dat immunoglobuline (IgG) bevat, het meest voorkomende 
antilichaam dat aanwezig is in het lichaam. Met de toevoeging 
van vitamine C wordt de normale werking van het immuun-
systeem en het zenuwstelsel* gevrijwaard. Het zorgt ook voor  
een vermindering van vermoeidheid doordat het de cellen 
beschermt tegen oxidatieve stress*.

Beschikbaar in 60 capsules.

HERSTEL
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Biotine 
Zorgt voor een normaal energie-
genererend metabolisme en een 
normale werking van het zenuwstelsel. 
Zorgt voor een normaal metabolisme 
van macronutriënten en het behoud 
van normaal haar en een normale 
huid.

Calcium 
Draagt bij tot een normaal 
energiemetabolisme. Draagt ook 
bij tot een normale bloedstolling, 
spierwerking, neurotransmissie en  
de werking van verteringsenzymen. 
Het helpt bij de celdeling en 
-specialisatie en is nodig voor het 
behoud van gezonde botten en tanden. 
Het helpt verlies van botmineralen 
te verminderen bij vrouwen na de 
menopauze. Een lage botdensiteit is 
een risicofactor voor botbreuken door 
osteoporose. 

Choline 
Zorgt voor een normaal 
homocysteïnemetabolisme en een 
normaal lipidenmetabolisme. Zorgt 
ook voor het behoud van een normale 
leverwerking. 

Chromium 
Zorgt voor een normaal metabolisme 
van de macronutriënten en 
voor het behoud van normale 
bloedsuikerwaarden.

Koper 
Zorgt voor het behoud van normaal 
bindweefsel en een normaal energie-
genererend metabolisme. Het zorgt 
voor een normale werking van het 
zenuwstelsel. 

DHA/EPA 
Dragen bij tot het behoud van een 
normale bloeddruk en een normale 
werking van het hart.

DHA zorgt voor het behoud van een 
normaal triglyceridengehalte in het 
bloed, een normale werking van de 
hersenen en het behoud van een 
normaal gezichtsvermogen. Inname 
door de moeder draagt bij tot een 
normale ontwikkeling van de hersenen 
en de ogen van de foetus en van 
baby’s die borstvoeding krijgen.

Foliumzuur 
De inname van een supplement 
met foliumzuur verhoogt het 
foliumzuurgehalte in de foetus. Een 
laag gehalte in de moeder is een 
risicofactor voor de ontwikkeling van 
neurale buisdefecten in de groeiende 
foetus.

Jodium 
Draagt bij tot normale cognitieve 
functies en een normaal energie-
metabolisme. Zorgt voor een normale 
werking van het zenuwstelsel, een 
normale productie van schildklier-
hormonen en een normale 
schildklierwerking. Draagt ook bij tot 
het behoud van een normale huid.

*  European food safety authority - goedgekeurde claims 
m.b.t. gezondheid en voeding
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Ijzer 
Draagt bij tot normale cognitieve 
functies en een normale werking van 
het immuunsysteem.  
Het helpt bij het celdelingsproces. 
Het draagt bij tot de vorming van 
rode bloedcellen en hemoglobine en 
tot een normaal zuurstoftransport in 
het lichaam. Het draagt ook bij tot 
een normaal energiemetabolisme en 
tot de vermindering van moeheid en 
vermoeidheid. 

Mangaan 
Draagt bij tot een normaal 
energiemetabolisme, het behoud 
van normale botten en een normale 
vorming van bindweefsel. Beschermt 
de cellen ook tegen oxidatieve stress.

Magnesium 
Draagt bij tot de vermindering van 
moeheid en vermoeidheid. Het zorgt 
ook voor een elektrolytenevenwicht 
en een normaal energiegenererend 
metabolisme. Het draagt bij tot een 
normale werking van het zenuwstelsel, 
een normale spierwerking, de 
eiwitsynthese en het behoud van 
normale beenderen en tanden. Het 
speelt ook een rol bij de celdeling. 

Molybdeen 
Zorgt voor een normaal metabolisme 
van het zwavelhoudend aminozuur.

Niacine 
Draagt bij tot een normaal 
energiemetabolisme en een normale 
werking van het zenuwstelsel. 
Beschermt de cellen tegen oxidatieve 
stress en zorgt voor een vermindering 
van moeheid en vermoeidheid. Draagt 
bij tot het behoud van een normale 
huid.

Pantotheenzuur 
Draagt bij tot een normaal 
energiemetabolisme. Zorgt mee voor 
een normaal mentaal functioneren en 
voor de vermindering van moeheid 
en vermoeidheid. Draagt ook bij 
tot een normale synthese en een 
normaal metabolisme van steroïde 
hormonen, vitamine D en enkele 
neurotransmitters. 

Riboflavine 
Draagt bij tot een normaal 
energiemetabolisme en een normale 
werking van het zenuwstelsel. Zorgt 
voor het behoud van een normaal 
gehalte van de rode bloedcellen en tot 
het behoud van de slijmvliezen en de 
huid. Draagt ook bij tot het behoud 
van een normaal gezichtsvermogen en 
een normaal ijzermetabolisme. 

Selenium 
Draagt bij tot het behoud van normaal 
haar en normale nagels. Draagt ook 
bij tot de normale werking van het 
immuunsysteem en tot een normale 
schildklierwerking. Beschermt de 
cellen tegen oxidatieve stress.

Thiamine 
Draagt bij tot een normaal energie-
metabolisme en een normale werking 
van het zenuwstelsel en het hart.

Vitamine A 
Onderhoudt een normale huid en een 
normaal gezichtsvermogen. Zorgt ook 
voor een normale werking van het 
immuunsysteem en speelt een rol bij 
de celspecialisatie.
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Vitamine B6 
Draagt bij tot een normaal 
energiemetabolisme, een normale 
werking van het immuunsysteem en 
het zenuwstelsel en tot de vorming 
van normale rode bloedcellen. Draagt 
bij tot een normaal metabolisme van 
homocysteïne, eiwitten en glycogeen.
Draagt ook bij tot de vermindering van 
moeheid en vermoeidheid. Vitamine 
B6 draagt ook bij tot de regulering van 
de hormoonwerking.

Vitamine C 
Behoudt de normale werking van het 
immuunsysteem en het zenuwstelsel. 
Draagt bij tot een normale vorming 
van collageen voor een normale 
werking van de huid. Zorgt ook voor 
een normaal energiegenererend 
metabolisme. Beschermt de cellen 
tegen oxidatieve stress en zorgt voor 
de vermindering van vermoeidheid en 
uitputting.

Vitamine D 
Zorgt voor een normale absorptie van 
calcium en fosfor en voor het behoud 
van een normaal calciumniveau in het 
bloed. Zorgt ook voor het behoud van 
normale beenderen en tanden en het 
behoud van een normale spierfunctie.

Vitamine E 
Beschermt de cellen tegen  
oxidatieve stress. 

Vitamine K  
Zorgt voor het behoud van normale 
botten en een normale bloedstolling.

Zink 
Draagt bij tot een normale synthese 
van het DNA, een normale 
vruchtbaarheid en voortplanting, 
een normale werking van het 
immuunsysteem en normale cognitieve 
functies. Draagt bij tot een normaal 
zuur-base evenwicht en een normaal 
metabolisme van koolhydraten. 
Zink zorgt ook voor een normaal 
metabolisme van de macronutriënten, 
vetzuren en vitamine A. Draagt bij 
tot een normale eiwitsynthese en 
het behoud van normale botten, 
haar, nagels en huid. Zorgt voor een 
normaal testosterongehalte in het 
bloed en het behoud van een normaal 
gezichtsvermogen. Beschermt de 
cellen tegen oxidatieve stress en speelt 
een rol in het celverdelingsproces.
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EEN WOORD VAN ONZE 
GRONDLEGGER
David Alpert, stichter en directeur van Advanced Nutrition ProgrammeTM:  
“Ik ben persoonlijk bezorgd over het schadelijke effect dat plastic heeft op ons ecosysteem  
dat steeds brozer wordt. Als fervent duiker en onderwaterfotograaf ben ik vooral verontrust  
over de gevolgen voor onze oceanen. 

Ik ben ervan overtuigd dat elke onderneming veranderingen door kan voeren die een verschil 
kunnen maken. We hebben investeringen gedaan om plastic volledig te verbannen uit ons 
productengamma. Advanced Nutrition ProgrammeTM draagt nu een filosofie uit die zowel goed  
is voor de huid als goed voor de planeet. 

EN ZO HOORT HET OOK.”



www.thehappyskin.eu # advancednutritionprogramme_bnl PR
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