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WAT IS PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER?

Protandim Nrf2 Synergizer is een dagelijks voedingssupplement dat 
de gezondheid en het welzijn van cellen ondersteunt. Protandim Nrf2 
Synergizer is een door een octrooi beschermd supplement en is het 
subject van 20 door vakgenoten beoordeelde klinische studies.  

WAT ZIJN DE ACTIEVE INGREDIËNTEN 
GEVONDEN IN PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER?

• Withania somnifera (Ashwagandha) wortel extract (afkomstig uit India)

• Camellia sinensis (Groene Thee) blad extract (afkomstig uit China)

• Silybum marianum (Mariadistel) zaad extract (afkomstig uit China)

• Bacopa monnieri (Bacopa) hele plantenextract (afkomstig uit India)

• Curcuma longa (Kurkuma) wortel extract (afkomstig uit India)

WAT ZIJN DE ANDERE INGREDIËNTEN IN 
PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER EN WELK DOEL 
HEBBEN ZE?

DiDiCalciumfosfaat en calciumcarbonaat, microkristallijne cellulose, 
croscarmellose-natrium, silica, gemodificeerde cellulose, stearinezuur, 
magnesiumstearaat, maltodextrine, middellange keten-triglyceriden. De 
“Overige ingrediënten” in Protandim Nrf2 Synergizer dienen als bind- 
en verwerkingshulpstoffen tijdens de productie van de tablet. 

ZIJN DE INGREDIËNTEN GEBRUIKT IN 
PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER “ORGANISCH”?

Nee, ze zijn niet biologisch gecertificeerd; Bij LifeVantage voeren we 
echter testen uit op pesticiden, herbiciden en zware metalen op elke 
partij grondstoffen om te garanderen dat we alleen veilige producten 
van hoge kwaliteit hebben.

ZIJN DE GRONDSTOFFEN GETEST?

Ja, de maatregelen kwaliteitscontrole uitgevoerd door LifeVantage 
gaan verder dan de industriestandaard. LifeVantage test elke partij 
actieve grondstoffen grondig op identiteit, potentie, microbiële 
besmetting, pesticiden en zware metalen. In tegenstelling tot de 
meeste bedrijven van voedingssupplementen, controleren we 
ook fysiek al onze actieve grondstoffenleveranciers. We voeren 
uitgebreide tests uit om te controleren of alle materialen voldoen aan de 
kwaliteitsspecificaties of deze overtreffen. 

KAN IK DEZE INGREDIËNTEN ELK APART 
INNEMEN EN HETZELFDE EFFECT KRIJGEN?

Nee, de afzonderlijke ingrediënten in Protandim Nrf2 Synergizer zijn 
niet zo effectief in het activeren van het Nrf2-traject als de botanische 
mix van LifeVantage. Eerdere studies van Protandim Nrf2 Synergizer 
hebben een zeer duidelijke en krachtige synergie laten zien waarbij 
het mengsel van 5 ingrediënten significant effectiever is dan elk van de 
afzonderlijke ingrediënten alleen. 

HOE WORDT PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER 
VERVAARDIGD?

De grondstoffen worden gecontroleerd, zorgvuldig gewogen, gemengd 
en geperst tot tabletvorm volgens de richtlijnen van Good Manufacturing 
Practices (GMP). Elke partij Protandim Nrf2 Synergizer die klaar is, 
wordt getest op conformiteit met de goedgekeurde specificaties, 
naast een laatste kwaliteitsinspectie volgens voorschriften voor 
voedingssupplementen. Elke partij moet opnieuw voldoen aan de 
vastgestelde specificaties van het eindproduct of deze overtreffen voordat 
deze kunnen worden vrijgegeven door LifeVantage Quality Assurance.

WERKT DE FABRIKANT VAN PROTANDIM NRF2 
SYNERGIZER MET ALLERGENEN ZOALS MELK, 
GLUTEN, ENZ?

Alle Protandim Nrf2 Synergizer-fabrikanten zijn verplicht een strikt 
allergeen programma te onderhouden om zo te beschermen 
tegen mogelijke kruisbesmetting van allergenen. Deze faciliteiten 
worden vaak gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de processen 
en protocollen strikt worden nageleefd om de veiligheid van het 
product te waarborgen. 

ZIJN ER KLEURSTOFFEN OF 
VOEDSELKLEURINGEN IN PROTANDIM NRF2 
SYNERGIZER?  

Nee, er zijn geen kleurstoffen of kleurstoffen voor levensmiddelen in 
Protandim Nrf2 Synergizer. Een van de actieve ingrediënten in Protandim 
Nrf2 Synergizer, Curcuma longa (Kurkuma) is intens geel, wat bijdraagt aan 
de gele kleur van de tablet.

BEVAT PROTANDIM NRF2 SYNERGISER DIERLIJKE 
BIJPRODUCTEN; IS HET HELEMAAL NATUURLIJK? 

Protandim Nrf2 Synergizer is 100% vegetarisch, vrij van gluten, tarwe, 
zuivel, gelatine en gist.



VOOR MEER INFORMATIE  Netherlands B.V., Beech Avenue 54-62, 1119 PW Schipol-RIJK, Netherlands. 
Ondersteuning voor distributeurs  0-800-088-5488  •  nl.lifevantage.com  •  190612.02

VEEL GESTELDE VRAGEN

IK LEES DAT PROTANDIM NRF2 SYNERGISER 
MELKDISTEL BEVAT - IS ER ENIGE ZUIVEL IN 
PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER AANWEZIG?

Nee, Silybum marianum (Melkdistel) is een plant die wordt gebruikt 
in de traditionele Chinese geneeskunde. Hoewel “melk” in de naam 
voorkomt, bevat dit ingrediënt helemaal geen zuivel.

VOLDOET LIFEVANTAGE AAN DE GELDENDE 
GOEDE PRODUCTIEPRAKTIJKEN? 

Ja, we voldoen of overschrijden cGMP’s voor voedingssupplementen. 
LifeVantage stelt de veiligheid en zuiverheid van al zijn ingrediënten 
vast door middel van onafhankelijke laboratoriumtesten, controle en 
certificering door derden. We hebben een van de meest uitgebreide 
kwaliteitssystemen in de branche en vele andere bedrijven vragen nu 
om dezelfde kwaliteitsnormen die LifeVantage van onze fabrikanten 
en leveranciers eist.

IS PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER EEN 
“GECERTIFICEERD” PRODUCT? 

Ja, Protandim Nrf2 Synergizer is gecertificeerd door NSF International. 
Certificering door NSF betekent dat een onafhankelijke organisatie 
het productieproces van een product heeft beoordeeld en heeft 
vastgesteld dat het eindproduct voldoet aan specifieke standaarden 
voor veiligheid, kwaliteit of werking. NSF-certificering wordt erkend 
door regelgevende instanties op lokaal, provinciaal, federaal 
en internationaal niveau, en NSF voert regelmatig controles en 
testen uit van het product om te controleren of het product blijft 
voldoen aan de standaard.

IS PROTANDIM NRF2 SYNERGISER EEN 
VERBODEN SUBSTANTIE WAARVOOR 
CERTIFICERING NODIG IS, ZOALS IN HET GEVAL 
VAN PROFESSIONELE SPORTERS?

Nee, Protandim Nrf2 Synergizer is geen gecontroleerde substantie 
en bevat ook geen verboden of gecontroleerde stoffen. Het BSCG-
symbool op het Protandim Nrf2 Synergizer-label verzekert de 
consument dat elke partij Protandim Nrf2 Synergizer is geanalyseerd 
en gecertificeerd door de Banned Substances Control Group 
(BSCG) en vrij is van alle stoffen die zijn verboden door het World 
Anti-Doping Agency. 

IK DRINK SPECIALE SAPPEN EN EET FRUIT 
EN GROENTEN VOOR MIJN ANTIOXIDANTEN. 
WAAROM HEB IK PROTANDIM NRF2 
SYNERGIZER NODIG? 

Effectieve bescherming door antioxidanten vereist absoluut een 
adequate productie door het eigen lichaam van antioxiderende 
enzymen. Protandim Nrf2 Synergizer bevat een unieke, 
gepatenteerde mix van ingrediënten waarvan is aangetoond dat ze 
de aanmaak van antioxidante enzymen stimuleren en beschermen 
tegen cellulaire stress.

IS HET BETER OM PROTANDIM NRF2 SYNERGISER 
MET OF ZONDER VOEDSEL IN TE NEMEN? 

Sommige van de actieve ingrediënten in Protandim Nrf2 Synergizer 
zijn oplosbaar in vet, dus als Protandim Nrf2 Synergizer wordt 
ingenomen met een maaltijd die wat vet bevat, kunnen de 
ingrediënten efficiënter worden opgenomen (maar dit is niet 
absoluut noodzakelijk).

WAT IS DE HOUDBAARHEID VAN PROTANDIM 
NRF2 SYNERGIZER?

De houdbaarheid van Protandim Nrf2 Synergizer is drie jaar 
vanaf de productiedatum.

KAN EEN PERSOON ONGEVOELIGHEID 
ONTWIKKELEN VOOR PROTANDIM NRF2 
SYNERGIZER? 

Nee, er is geen mechanisme bekend waarbij Protandim Nrf2 
Synergizer in de loop van de tijd effectiviteit verliest. De formule is niet 
gewijzigd en de bio-activiteit wordt gecontroleerd om een consistente 
werkzaamheid te behouden.

ZIJN ER SITUATIES WAARIN PROTANDIM NRF2 
SYNERGIZER NIET WORDT AANBEVOLEN? ZAL 
PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER INTERFEREREN 
MET MIJN ANDERE GENEESMIDDELEN?

Zoals met elk supplement, met name als u een medische aandoening 
heeft, medicijnen of andere supplementen gebruikt, dient u uw arts te 
raadplegen voordat u Protandim Nrf2 Synergizer gebruikt. Als u last 
krijgt van misselijkheid, braken, diarree of andere problemen na het 
gebruik van Protandim Nrf2 Synergizer, stop dan met het gebruik en 
raadpleeg uw arts.  

ZIJN ER ENIGE BIJWERKINGEN BIJ HET GEBRUIK 
VAN PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER?

We verwachten niet dat er bijwerkingen zullen zijn voor de doorsnee 
Protandim Nrf2 Synergizer consument. We adviseren u echter om de 
waarschuwingen op het etiket te volgen: De dagelijks aanbevolen 
dosis niet overschrijden. Een voedselsupplement dient niet te 
worden gebruikt als vervanger van een gevarieerd en gebalanceerd 
dieet en een gezonde levensstijl. Niet innemen als 
u bloedverdunners gebruikt. Gebruik het product niet als de 
verzegeling verbroken / beschadigd is, of ontbreekt. Niet geschikt 
voor kinderen onder de 12 jaar, zwangere en zogende vrouwen. 
Op een koele en droge plaats bewaren. Als u een bijwerking 
ondervindt, stop dan met het gebruik van het product en bel 
0-800-088-5488 (gratis).
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WAAROM WORDEN MENSEN OUDER? 
Onderzoekers en wetenschappers zijn het erover eens dat veroudering 
het gevolg is van cellulaire afbraak veroorzaakt door vrije radicalen. 
Het is onmogelijk om vrije radicalen te vermijden, omdat het voedsel 
dat je eet en de lucht die je inademt, evenals stress of zelfs intensieve 
lichaamsbeweging, cellen kunnen stimuleren om destructieve vrije 
radicalen te produceren in duizelingwekkende aantallen. Het menselijk 
lichaam bestrijdt vrije radicalen door zijn eigen antioxidanten enzymen 
te produceren, maar naarmate we ouder worden, produceren onze 
lichamen meer vrije radicalen en minder van deze antioxidanten 
enzymen om de strijd tegen veroudering te voeren.

WAT IS EEN NRF2-ACTIVATOR?  

Nrf2 is een boodschapper-eiwit in elke cel van het lichaam die 
informatie naar het DNA van de cel stuurt. 

Wanneer Nrf2 wordt geactiveerd, gaat het de cellkern binnen en 
brengt het honderden genen in werking, gezamenlijk bekend als 
‘overlevingsgenen’. Deze genen stellen cellen in staat te overleven 
ondanks verschillende soorten stress, met name oxidatieve stress, 
die optreedt wanneer vrije radicalen en andere oxidanten de 
antioxiderende enzymen van het eigen lichaam overweldigen. 
Protandim Nrf2 Synergizer helpt het lichaam te beschermen tegen vrije 
radicalen en oxidanten door deze overlevingsgenen te activeren.


