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FAQS

WAT IS PROTANDIM® NRF1 SYNERGIZER™?

Omdat vrije radicalen bij elke inademing continu mitochndriën afbreken, 

zal er meer energie zijn om de tekenen van veroudering te bestrijden. 

WAT BETEKENT NRF1? 

NRF1 staat voor Nucleaire Respiratoire Factor 1. Dit moet niet verward 

worden met NFE2L1, oftewel Nucleaire factor erythroid 2 like-1.

WAT IS NUTRIGENOMICA? 

Nutrigenomica is het onderzoek naar hoe voeding en van nature 

voorkomende verbindingen onze genen beïnvloeden en hoe 

ze worden aangegeven.

WAT IS MITOCHONDRIALE BIOGENESE?

Mitochondriale biogenese is het proces waarbij nieuwe mitochondriën 

worden gevormd in de cel. Mitochondriale biogenese wordt door vele 

verschillende signalen geactiveerd tijdens cellulaire stress of als reactie 

op prikkels uit de omgeving, zoals inspanning.

HOE WERKEN PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER EN 
PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER SAMEN?

Een vermindering van oxidatieve stress en ondersteuning van de 

productie van mitochondriën verhoogt de cellulaire gezondheid, wat op 

zijn beurt een gezond verouderingsproces bevordert. 

WAT IS ATP (ADENOSINETRIFOSFAAT)?

Adenosinetrifosfaat (ATP) is de voornaamste soort energie in 

de cel. In andere woorden, ATP is de energievorm die wordt 

gebruikt door je cellen. 

WAT IS ATP-SYNTHESE?

IDit is de productie van ATP.

WANNEER NEEM IK PROTANDIM NRF1 
SYNERGIZER IN?

Neem twee capsules per dag. Voor de beste resultaten neemt u 

Protandim NRF1 elke dag op dezelfde tijd in.

KAN IK DIT TEGELIJKERTIJD MET PROTANDIM 
NRF2 INNEMEN?

Ja..

IS DIT PRODUCT VEILIG OM TE GEBRUIKEN 
IN COMBINATIE MET VOORGESCHREVEN 
MEDICIJNEN?

Raadpleeg vóór gebruik uw arts als u medicijnen gebruikt.

KAN IK DIT PRODUCT GEBRUIKEN ALS IK ZWANGER 
BEN OF BORSTVOEDING GEEF?

Nee, we raden het gebruik van dit product af als u zwanger bent of 

borstvoeding geeft. 

KUNNEN KINDEREN DIT PRODUCT GEBRUIKEN?

Nee, we raden het gebruik van dit product door kinderen af. Onze 

producten zijn gemaakt voor personen van 18 jaar en ouder.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN PROTANDIM NRF1 
SYNERGIZER EN PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER?

Protandim Nrf2 Synergizer kan je lichaam helpen: 

• Protandim Nrf2 Synergizer is een dagelijks voedselsupplement dat 

cellulaire gezondheid en welzijn ondersteunt.

•  Wetenschappelijk onderzoek en literatuur tonen het belang van 

cellulaire gezondheid aan 

Protandim NRF1 Synergizer is gemaakt om je: 

• Actiever te voelen

• Alerter te voelen

•  Jonger te voelen 

•  Als nieuw te voelen

HOE WERKT PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER?

A  Wekt NRF1-proteïne op — Ondersteunt cellulaire 

bescherming en welzijn.

B  Helpt bescherming van je cellen te ondersteunen — Dit betekent dat je 

lichaam efficiënter werkt en je welzijn wordt ondersteund.

C  Vermindert oxidatieve stress — In combinatie met Protandim Nrf2 

Synergizer helpen antioxidanten oxidatieve stress verminderen, om zo 

cellen te beschermen en cellulaire gezondheid te ondersteunen.
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VEEL GESTELDE VRAGEN
TM

HOE ONDERSTEUNT PROTANDIM NRF1 
SYNERGIZER GEZONDE VEROUDERING?

De celfunctie wordt bevorderd, doordat de gezondheid van de 

mitochondriën wordt behouden. 

WELKE INGREDIËNTEN BEVAT PROTANDIM NRF1 
EN WAAROM?

•  L-Carnitine — Een molecuul dat van nature door het lichaam wordt 

geproduceerd. L-carnitine bevordert vetzuur metabolisme waardoor 

de mitochondriale energieproductie (ATP) een boost krijgt.

•  Co-enzyme Q10 — Dit wordt aangemaakt door het lichaam 

en bevindt zich in mitochondriën, waar het een belangrijke rol 

speelt in het transporteren van elektronen die nodig zijn voor 

het produceren van ATP.

•  Druivenextract — Dit extract, gemaakt van de hele druif 

(zaadjes, vruchtvlees en schil), bevat krachtige natuurlijke 

polyfenolen (flavanolen) waarvan bekend is dat ze een gezond 

verouderingsproces ondersteunen. 

•  Quercetin — Dit is een flavanoïde die veel voorkomt in de natuur. 

Het kan cellulaire energieniveaus ondersteunen, stressrespons en 

antioxidante beschermingsmechanismen.

WAT VOOR CAPSULES WORDEN GEBRUIKT 
VOOR PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER?

Plantaardige capsules.

IS PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER GESCHIKT 
VOOR VEGETARIËRS?

Ja, Protandim NRF1 Synergizer is vegetarisch. 

KAN MIJN HUISDIER PROTANDIM NRF1 
SYNERGIZER OOK GEBRUIKEN?

We hebben Protandim NRF1 Synergizer niet getest op huisdieren, 

dus we raden dit af.


