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Power antioxidant 

Gelukkig zijn we tegenwoordig langer jong.  
Helaas wordt de kwaliteit van onze 
lichaamscellen vanaf ons veertigste 
levensjaar minder. 
Als we jong zijn, zijn onze cellen sterk en 
veerkrachtig. 
Ons leven lang worden onze cellen 
aangevallen door vrije radicalen. 
Voor ons veertigste levensjaar is dat nog 
geen probleem. Onze cellen zijn goed 
bestand tegen de aanvallen en cellen die 
het loodje leggen worden snel vervangen 
door nieuwe jonge soldaten die klaar staan 

om de strijd aan te gaan tegen deze killers. 
 
Vanaf ons veertigste zijn de cellen minder sterk en 
daarom minder opgewassen tegen de aanval van 
de vrije radicalen. 
Maar niet getreurd! Hulptroepen staan te trappelen 
om onze cellen te beschermen tegen de vrije 
radicalen. Die hulptroepen noemen zich de 
Powerantioxidanten. Zij helpen ouderdoms-
verschijnselen zoals rimpels uit te stellen. Onze 
powerantioxidant bestaat uit 
astaxanthine. Astaxanthine is de krachtigste 
antioxidant die de natuur ons te bieden heeft. Door de chemische verbinding 
wordt astaxanthine ook in de moeilijkst te doordringen organen opgenomen.  

Onze powerantioxidant biedt ook hulp bij langdurig ervaren van stress. Stress 
zorgt er namelijk voor dat we meer vrije radicalen aanmaken. 

Een echt luxeproduct van hoge kwaliteit, bij ons toch slechts  
€ 30,95 per 45 dagen/ € 0,69 per dag (2 softgels) 

Geadviseerd dagelijks gebruik: 1 tot 2 softgels per dag met ruim water innemen. Bij voorkeur 
tijdens een maaltijd. Of zoals geadviseerd. 
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Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. 
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 

Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 

Inhoud: 60 softgels 

Allergenen: Dit product bevat geen bekende allergenen. 
 
Overige productkenmerken: 

• Vorm: Softgel 
• Opmerking mbt vorm: 
• Oorsprong: Natuurlijk 
• Gewicht tablet/ capsule: 640 mg 
• Doorstraling: nee 
• Gmo vrij: Ja 
• Ingrediënten voldoen aan de wetgeving: ja 

Veilig gebruik voor speciale groepen: 

• Vegetariërs: nee 
• Veganisten: nee 
• Diabetes: ja 
• Zwangerschap: nee 
• Borstvoeding: nee 
• Cosher/ Halal: nee 

 Samenstelling per dagdosering (1 softgel) 

 Ingrediënt  Hoeveelheid  Percentage  RI* Verbinding 

Vitaminen 

Vitamine C 60 mg 75% Ascorbinezuur 

Vitamine E 10 mg 83% D-alfa-tocoferylacetaat 

 Overig 

Astaxanthine 4 mg   Uit Haematococcus Pluvialis 

 *) Referentie Inname. 

Categorie: Overig 

Ingrediënten: Zonnebloemolie (vulstof), softgel capsule (verdikkingsmiddel -gelatine, glycerine - gezuiverd 
water, ijzeroxide als kleurstof), AstaReal (astaxanthine), vitaminen, glyceryl stearaat (emulgator), silicium dioxide 
(antiklontermiddel). Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

  

 Allergenen tabel 
 Melk  nee 
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 Lactose  nee 
 Eieren  nee 

 Soja  nee 

 Glutenbevattende granen *1  nee 
 Schaaldieren  nee 

 Vis  nee 

 Pinda’s  nee 
 Schaalvruchten *2  nee 

 Selderij  nee 

 Mosterd  nee 
 Sesamzaad  nee 

 Zwaveldioxide en sulfiet  nee 

 Lupine  nee 
 Weekdieren  nee 

 Mais  nee 

 Gist  nee 
 *1 (Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, Spelt, Kamut) 

 *2 (Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten, 
Macadamianoten) 

  

 


