
GEEF JE CELLEN EEN KANS 
OM TE VECHTEN

Protandim bestaat uit natuurlijke plantaardige 
ingrediënten en is een gepatenteerde 
formule, gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek welke is onderzocht, getest 
en gepubliceerd door gerenommeerde 
onderzoeksinstellingen. 

Cellulaire stress gegenereerd door de verschillende 
processen van het leven (eten, slapen, ademen, 
sporten), is voor iedereen onvermijdelijk. Maar 
LifeVantage Protandim Nrf2 Synergizer is naar onze 
mening het belangrijkste voedingssupplement 
van onze tijd. Protandim Nrf2 Synergizer bestaat 
uit natuurlijke plantaardige ingrediënten en is een 
gepatenteerde formule, wetenschappelijk bewezen 

en onderzocht en getest door 20 onderzoeken die 
door vakgenoten beoordeeld zijn en is gepubliceerd 
door gerenommeerde onderzoeksinstellingen. 
Protandim Nrf2 Synergizer verbetert de natuurlijke 
afweer van het lichaam om antioxidanten te helpen 
maken en een optimale cellulaire gezondheidsbalans 
te bereiken. 
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ONDERSTEUN EEN GEZOND 
VEROUDERINGSPROCES

Vrije radicalen kunnen leiden tot oxidatieve stress 
door het hele lichaam. Antioxidanten helpen bij het 
neutraliseren van vrije radicalen. Ze kunnen echter slechts 
één vrije radicaal per keer neutraliseren. Je kunt meer 
antioxidanten nemen, maar het lichaam is onder constante 
afbreuk, dus als je cellen hun eigen antioxidanten 
kunnen aanmaken zou dit gunstiger zijn. Dit dagelijkse 
voedingssupplement helpt je om je gezond en sterk 
te houden van binnenuit en ondersteunt de cellulaire 
gezondheid en het welzijn.

Volwassenen, neem per dag 
één capsule in met voedsel.

Gebruikswijze

EIGENLIJKE MENGSEL VAN INGREDIËNTEN: Eigen Mengsel Melk Distel Bovengrondse Plantdelen (Silybum 

marianum), Antiklontermiddel (E341, E570, E470b), Ashwaghanda wortelextract (Withania somnifera), 

Bacopa-extract (Bacopa monnieri), Stabilisator (E170), Extract van groene theebladeren (Camellia sinensis), 

Kurkuma Wortelextract (Curcuma longa L), Vulstof (E460, E464, E551), Stabilisator (E468)

Protandim Nrf2 Synergizer werkt:

•  Protandim Nrf2 Synergizer is een dagelijks voedingssupplement 
dat de gezondheid en het welzijn van cellen ondersteunt

•  Wetenschappelijk onderzoek en literatuur tonen het belang aan 
van cellulaire gezondheid 

•  De traditionele ingrediënten in Protandim Nrf2 Synergizer zijn 
gebruikt om de gezondheid en het welzijn te ondersteunen

•  Geschikt voor elk gezond dieet om de cellulaire gezondheid en het 
algemeen welzijn te ondersteunen

•  Protandim Nrf2 Synergizer combineert traditionele ingrediënten die 
zijn gebruikt om de cellulaire gezondheid en het algemeen welzijn 
te ondersteunen

Daily Amount / Dose 
journalièrere recommandée / 
Dagelijkse dosering / 
Empfohlener Tagesdosis/Dosis 
Diaria recomendada

Milk Thistle Extract / Extrait de Chardon Marie / Extract van 
Mariadistel / Mariendistel-Extrakt / Extracto de Cardo Mariano 

225,0 mg †

†

†

†

†

150,0 mg

150,0 mg

75,0 mg

75,0 mg

71 mg

Bacopa Extract / Extrait de Hysope d’eau / Wasserysop-Extract 
/ Extract van kleinbladige Bacopa / Extracto de Bacopa 

Green Tea Leaf Extract / Extrait de thé vert / Groen theeblad / 
Grünteeblättern Extract / Extracto de té verde 

Turmeric Root Extract / Kurkumawurzel-Extrakt / Extrait de 
Rhizome de Curcuma / Kurkuma Worzel-Extract / Extracto de 
raíz de Curcuma

Of which / Dont/Waarvan / Von denen / De los cuales:
 Curcuminoids / Curcuminoïdes /
 Curcuminoide / Curcuminoïden /
 Curcuminoides

Ashwaghanda Extract / Extrait de Gingseng Indien / Extract 
van Indianse Ginsing / Ashwagandha Extrakt / Extracto de 
Ashwagandha 

% NRV /
VNR / VWR /
NRV / VRN

NUTRITIONAL VALUES / VALEUR NUTRITIONNELLE / VOEDINGSWAARDEREFERENTIES / 
NÄHRSTOFFBEZUGSWERTE / VALORES DE REFERENCIA NUTRICIONALES

† DAILY VALUE NOT ESTABLISHED / VALEUR QUOTIDIENNE NON ÉTABLIE / DAGELIJKSE WAARDE NIET   
VASTGESTELD / TAGESWERT NICHT FESTGELEGT / VALOR DIARIO NO ESTABLECIDO


