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NIEUWSBRIEF 
Website Live 

Informatie over - en bestellen van voedingssupplementen 

Sinds begin oktober is onze 
website actief. Op deze site 
vind je informatie over 
voedingssupplementen en 
heb je de mogelijkheid om 
deze te bestellen. Regelmatig 
plaatsen we artikelen over 
gezondheid, voeding en 

supplementen. Onze site is te 
vinden op www.mand4vital-
life.nl 

Hier vind je ook de link naar 
de webshop. Vul bij 
klantcode BF in en verkrijg 
direct korting.   

Vitamine D heeft vele gunstige effecten op onze 
gezondheid. Het zorgt samen met calcium voor 
sterke botten en helpt tegen botontkalking. Wie 
voldoende vitamine D heeft, loopt minder kans om 
iets te breken bij een valpartij. Vitamine D is 
belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind, 
zelfs in de baarmoeder. Ook voor een 
goed afweersysteem en het voorkomen van 

verschillende aandoeningen is voldoende vitamine 
D van belang. Opmerkelijk is dat de helft van de 
wereldbevolking te weinig vitamine D in het 
lichaam heeft. 

D3 Elite™ is een voedingssupplement en bevat 
cholecalciferol, de meest opneembare vorm van 
vitamine D, die helpt je lichaam calcium te 
absorberen en verwerken. 
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Multi-vitaminen geen overbodige 
luxe 

Chlorella – het health food in Japan 
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Gezonde voeding is belangrijk. 
Dagelijks hebben we behoefte 
aan een minimale hoeveelheid 
mineralen en vitamines. 
Tegenwoordig zitten deze 
hoeveelheden niet meer in 
groente en fruit. Een aantal 
redenen om extra vitamines te 
nemen zijn: 

• Om tekorten in de 
voeding aan te vullen 
en  

• Omdat extra micro-
nutriciënten de 
gezondheidstoestand 
verbeteren of extra 
bescherming bieden. 

Wetenschappelijk onderzoek 
heeft o.a. aangetoond, dat: 

• In een onderzoek in 
New Jersey versterkte 
één jaar lang een 

dagelijkse multi 
vitamine het 
immuunsysteem van 
ouderen; 

• Mensen die 
voedinssupplementen 
namen, presteerden 
beter op cognitief 
functioneren; 

• Mensen die 10 jaar lang 
dagelijks een multi 
vitamine namen, 
hadden de helft minder 
kans op darmkanker in 
vergelijking met 
mensen die deze niet 
namen. 

Lees het gehele artikel 
“investeer in uw gezondheid” 
op de site: 
http://mandi4vitallife.wordpr
ess.com/artikelen/ 

Waarom multi-vitamines? 

Phyto-Vite is een geheel 
nieuw 
voedingssupplement van 
hoge kwaliteit dat 
gechelateerde mineralen, 
vitamines en een scala 
aan antioxidanten bevat. 

Chlorella is een groene eencellige alg die voor menselijke 
consumptie voornamelijk wordt gekweekt in zoetwatervijvers. 
Chlorella is een van de gezondste, meest potente voedingsmiddelen 
die er bestaan en verdiend daarom absoluut het stempel 
'superfood'.Terwijl Chlorella al langere tijd erg populair is in Japan 
en de rest van de Orient neemtde bekendheid en de populariteit 
ook in het Westen toe. En dit niet zonder reden. Naasthet feit dat 
Chlorella het lichaam in bijna al haar voedingsbehoeften voorziet 
heeft chlorella een aantal opmerkelijk eigenschappen die de 
gezondheid positief kunnen bein-vloeden. Zo stimuleert Chlorella 
bijvoorbeeld de aanmaak van T-cellen in het bloed (actief tegen 
virussen en kanker) en kan ze als dagelijkse detox worden gebruikt 
vanwegehaar ontgiftende eigenschappen. Want of we het nu leuk 
vinden of niet, het leven in de 21e eeuw leven stelt ons bloot aan 
allerlei vormen van vervuiling. Dit veroorzaakt dat gif-stoffen zich 
op bouwen in het lichaam wat neerkomt op gezondheidsproblemen 
later. Chlorella heeft bewezen buitengewoon effectief te zijn in het 
ontgiften van het lichaam en zelfs zware doses van toxinen worden 
verwijderd binnen ongeveer drie tot zes maanden.De onverteerbare 
buitenste celwand van Chlorella bindt met de pesticiden en metalen 
in onslichaam. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat een lichaam vrij 
van toxines een sterk immuun-systeem heeft die ons vrij houdt van 
ziekte. Chlorella houdt kwalen op afstand, zodatwij verder kunnen 
met een actieve levensstijl. 

Chlorella - het health food in Japan 
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