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Pro Vitality, ontwikkeld en geproduceerd door EHF Nutrition BV, 

levert hoogwaardige voedingssupplementen en deelt kennis 

over de werkzaamheid van voedingssupplementen voor een 

goede gezondheid, maximale (sport)prestaties en een optimaal 

lichaamsgewicht. Daarbij ondersteunen en betrekken wij de 

relevante Health Professional als voorschrijver. Samen met 

hun advies en onze supplementen leveren wij een optimale 

oplossing voor de westerse actieve mens.

Om de kwaliteit en werkzaamheid van onze producten 

en informatievoorziening te waarborgen, is EHF Nutrition 

BV aangesloten bij de NPN, de branchevereniging voor 

gezondheidsproducten. Dit zijn voedingssupplementen, zoals 

vitamine- en kruidenpreparaten en natuurproducten.

NPN zet zich onder andere in voor de consument, zodat deze 

kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, 

werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate 

informatie. De website van de NPN is www.npninfo.nl

Een voorbeeld hiervan is een consumentenwebsite met 

informatie over de werkzaamheid van voedingssupplementen. 

Je kunt deze vinden op: www.kiesvoorietsextra.nl 

Pro Vitality
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Bèta-Alanine
500 gram

€22,90

aminozuur bèta-alanine

Gebruik:  Neem 3 tot 6 gram bèta-alanine verspreid over de dag of 
30 minuten voor een training/wedstrijd. Begin met 3 gram 
voor gewenning en breng dit in maximaal 1 week omhoog 
naar maximaal 6 gram. Meng de poeder in water. Neem op 
rustdagen de bèta-alanine met of zonder maaltijd en eventueel 
verspreid over de dag. Gebruik 4 weken bèta-alanine en stop 
vervolgens 2 weken. Hierna kun je weer starten. 1 volle 5 ml 
maatschep, met een kopje, bevat 6 gram.

Ingrediënten:  Bèta-Alanine.
Per 3 gram: Bèta-Alanine 3000 mg.

Glutamine
350 gram

€29,90

aminozuur L-glutamine

Gebruik:  5 gram voor de maaltijd. 1 afgestreken 10 ml maatschep bevat 5 
gram glutamine.

Ingrediënten:  L-glutamine.
Per 5 gram: L-glutamine 5000 mg.

BCAA’s plus vitamine B6   
150 tabletten

€29,00

de aminozuren L-leucine, L-isoleucine en L-valine. De toegevoegde 
vitamine B6 zorgt voor een verbeterde opname.

Gebruik:  Neem 4 tabletten per dag. Op een nuchtere maag, een half uur 
voor het ontbijt met water of een vruchtensap. Eventueel kun je 
nogmaals 2 tot 4 tabletten na de training innemen.

Ingrediënten:  Aminozuren, vulstof (MCC, dicalcium fosfaat), vitamine 
B6, bindmiddel (PEG), anti-klontermiddel (siliciumdioxide, 
magnesiumstearaat).

Per 4 tabletten: L-Valine 1000 mg, L-Leucine 2000 mg, L-Isoleucine 1000 mg, 
 Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) 6.5 mg 464% *RI = 

Referentie Inname (voorheen ADH)

Aminozuren
Aminozuren worden in het lichaam ingezet als bouwstoffen en kunnen in sommige gevallen ook als brandstof 
dienen. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten.

Carnitine Plus
60 capsules

€24,90

specifieke aminozuren L-carnitine en N-acetyl-cysteïne

Gebruik:  1 tot 3 capsules per dag bij de maaltijd. Maximaal 3 capsules per 
dag.

Ingrediënten:  Aminozuren, capsule (gelatine), anti-klontermiddel 
(siliciumdioxide).

Per 1 capsule: L-Carnitine L-Tartraat 400 mg, N-Acetyl L-Cysteïne 125 mg
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proNOX arginine-citrulline-OPC
200 capsules

€24,90

aminozuren L-arginine en L-citrulline met OPC druivenpit extract

Gebruik:  Neem 5 capsules, met minimaal 6 uur tussen beide servings. 
Neem op trainingsdagen 2 capsules in de ochtend op nuchtere 
maag en 3 capsules voor de training.

Ingrediënten:   L-arginine, L-citrulline, OPC, anti-klontermiddel 
(magnesiumstearaat), capsule (gelatine).

Per 5 capsules: L-Citrulline 1000 mg, L-Arginine 2250 mg, O.P.C. (druivenpit 
Extract) 25 mg

HMB 1500 mg
120 capsules

€14,90

het metaboliet van het aminozuur  L-leucine

Gebruik:  Neem 3 tot 6 capsules (1 capsule per 20 kg lichaamsgewicht). 
Neem de capsules in bij de maaltijd met water. HMB kan 
zonder problemen voor een langere periode achter elkaar 
gebruikt worden. Onthouding, zoals bijvoorbeeld bij creatine 
monohydraat, is niet nodig.

Ingrediënten:  HMB (Hydroxy-methyl-butyraat), anti-klontermiddel 
(magnesiumstearaat, siliciumdioxide), capsule (gelatine).

Per 3 capsules: HMB 1500 mg

Aminozuren

Taurine 500 mg   
120 capsules

€19,90

aminozuur Taurine

Gebruik:  Neem 1 tot 4 capsules per dag.
Ingrediënten:  Taurine, vulstof (MCC), capsule (gelatine), anti-klontermiddel 

(siliciumdioxide).
Per 1 capsule: Taurine 500 mg

Tyrosine 500 mg   
60 capsules

€14,90

aminozuur L-tyrosine uit N-acetyl L-tyrosine

Gebruik:  Dagelijks 1 tot 2 capsules tenminste een half uur voor een 
maaltijd met vruchtensap innemen. Start altijd met 1 capsule. 
De capsules niet innemen met eiwithoudende levensmiddelen.

Ingrediënten:  N-acetyl L-tyrosine, vulmiddel (MCC), anti-klontermiddel 
(siliciumdioxide, magnesiumstearaat), gelatine (capsule).

Per 1 capsule: L-Tyrosine 500 mg

Aminozuren worden in het lichaam ingezet als bouwstoffen en kunnen in sommige gevallen ook als brandstof 
dienen. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten.

Alfa liponzuur 200 mg
60 capsules
Betaïne 650 mg
120 tabletten
MSM Plus
90 capsules

Creatine Ethyl Ester CEE
200 capsules
Creatine Monohydraat
400 gram
Kre-alkalyn 1500
120 capsules

€ 17,50

€ 18,90

€ 19,90

€ 19,90

€ 14,90

€ 19,90

Product:  Prijs: Product:  Prijs:

Meer Aminozuren
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Cell Shield
30/90 capsules

€14,90  /  €35,00

ter bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress, minder 
vermoeidheid en de regulatie van hormonen

Gebruik:  1 tot 2 capsules per dag innemen met water bij de 
avondmaaltijd.

Ingrediënten:  vitaminen, aminozuren, bèta-caroteen (soja), mineralen, vulstof 
(MCC), capsule (gelatine).

Per 1 capsule:        % RI*
 Magnesium (magnesiumcitraat)  12 mg   3%
 Koper (kopercitraat)   1.5 mg   150%
 Zink (zinkcitraat)   10 mg  100%
 Mangaan (mangaancitraat)  3 mg  150%
 Selenium  (110 µg   185 µg  336%
 seleniumgist en 75 µg 
 L-selenomethionine)
 N-Acetyl L-Cysteïne  40 mg
 L-Arginine   120 mg
 Bioflavonoïden Complex  50 mg
 Vitamine C (L-ascorbinezuur) 220 mg  275%
 Vitamine B12 (cyanocobalamine) 25 µg  1000%
 Foliumzuur   100 µg  50%
 Vitamine B6 (pyridoxineHCl) 20 mg  1429%
 Vitamine B5 (calcium-D-  10 mg  167%
 pantothenaat)
 Vitamine B3 (nicotinamide)  20 mg  125%
 Vitamine B2 (riboflavine)  10 mg  714%
 Vitamine B1 (thiamineHCl)  10 mg  909%
 Vitamine E (DL-alfa-  25 mg  208%
 tocoferylacetaat)
 Vitamine A (bètacaroteen)  167 µg  21%
 *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Anti-oxidanten
Anti-oxidanten zijn stoffen die het lichaam kunnen beschermen tegen vrije radicalen.

Cell Shield met Black Cohosh
90 capsules

€ 39,50

Product:  Prijs:

Meer Anti-oxidanten
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Glucosamine Chondroïtine Plus   
100 capsules

€24,95

Glucosamine Chondroïtine Preparaat

Gebruik:  1-3 capsules per dag bij de avondmaaltijd
Ingrediënten:  glucosaminesulfaat-2KCl (schaaldieren), chondroïtinesulfaat (vis), 

capsule (gelatine), vulmiddel (MCC), vitamine C, mineralen.
Per 1 tablet: Zink (zinkcitraat) 5 mg (50% RI*), Mangaan (mangaancitraat) 

2 mg (100% RI*), Chondroïtine 111 mg, Glucosamine 350 mg, 
Vitamine C (L-ascorbinezuur) 26 mg (33% RI*)

 *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Complexpreparaten

proShaker
4000 gram

€99,00

eiwitpreparaat met zoetstoffen voor lekkere shakes

Gebruik:  Neem tussen de maaltijden door per dag 30 gram op niet-
trainingsdagen. Neem op trainingsdagen 30 gram direct na je 
training. Los het poeder op in 300 milliliter water voor maximale 
smaak en oplossing. Een volle, afgestreken 50 ml maatschep 
bevat 20 gram eiwit.

Ingrediënten:  Whey eiwit concentraat (melk (inclusief lactose)), whey eiwit 
isolaat (melk (inclusief lactose)), calcium caseïnaat, natuur 
identieke smaakstof, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstof 
(sucralose, acesulfaam-K), enzymen, emulgator ((soja)lecithine).

Smaken: vanille, aardbei, banaan.

proGainer
4500 gram

€54,90

koolhydraat en eiwitpreparaat  (weight gainer) met zoetstoffen en 
suikers om gemakkelijk de calorie-inname te verhogen

Gebruik:  Neem tussen de maaltijden door per dag 70 tot 140 gram op 
niet-trainingsdagen. Neem op trainingsdagen 70 gram tussen 
de maaltijden door en 70 gram direct na de training. Los het 
poeder op in 600 milliliter water voor maximale smaak en 
oplossing. De ingesloten 50 ml maatlepel bevat ongeveer, 
indien vol en afgestreken, 35 gram.

Ingrediënten:  Koolhydraatmix (palatinose (isomaltulose), maltodextrine, 
dextrose), whey concentraat (melk (inclusief lactose)), emulgator 
(lecithine (soja)), smaakstoffen, zoetstof (sucralose).

Smaken: vanille, aardbei.

proWhey Superior Hydrolysate
1000 / 2000 gram

€29,90  /  €54,90

voorverteerd eiwitpreparaat met zoetstoffen

Gebruik:  Neem tussen de maaltijden door per dag 30 gram Whey 
Hydrolysate op niet-trainingsdagen. Neem op trainingsdagen 
30 gram direct na je training en 30 gram tussen de maaltijden. 
Los het poeder op in 300 milliliter water voor maximale smaak 
en oplossing. Een volle, afgestreken 50 ml maatschep bevat 20 
gram eiwit.

Ingrediënten:  Whey eiwit hydrolisaat (melk (inclusief lactose)), emulgator 
(soja-lecithine, plantaardige olieën), smaakstof (maltodextrine) 
smaakstof (acacia gum), zout, zoetstof (sucralose).

Smaken:  vanille en aardbei.

Eiwitten
Eiwitpreparaten bestaan uit ketens aminozuren en worden ingezet bij de groei en instandhouding van spieren 
en botten. De meest effectieve eiwitpreparaten zijn voorverteerd of gehydroliseerd, waardoor de opname beter 
verloopt.

Complexpreparaten zijn producten die uit meerdere bestanddelen bestaan met een eigen functie.



proWhey Advanced isolate
1000 gram

€27,50

whey eiwit isolaat met zoetstoffen, opgezuiverd eiwit nagenoeg zonder 
lactose

Gebruik:  Neem tussen de maaltijden door per dag 30 gram op niet-
trainingsdagen. Neem op trainingsdagen 30 gram direct na je 
training. Los het poeder op in 300 milliliter water voor maximale 
smaak en oplossing. Een volle, afgestreken 50 ml maatschep 
bevat 20 gram eiwit.

Ingrediënten:  Whey eiwit isolaat (melk (inclusief lactose)), emulgator (soja-
lecithine), smaakstoffen, stabilisator (CMC), zoetstof (sucralose).

Smaken: vanille en aardbei.

proWhey Basic - concentrate
1000 / 2000 gram

€24,90  /  €44,90

whey eiwit concentraat met zoetstoffen

Gebruik:  Neem tussen de maaltijden door per dag 30 gram op niet-
trainingsdagen. Neem op trainingsdagen 30 gram direct na je 
training. Los het poeder op in 300 milliliter water voor maximale 
smaak en oplossing. Een volle, afgestreken 50 ml maatschep 
bevat 20 gram eiwit.

Ingrediënten:  Whey eiwit concentraat (melk (inclusief lactose)), emulgator 
(soja-lecithine), smaakstoffen, zoetstof (acesulfaam-K, sucralose).

Smaken:  vanille en aardbei.

Eiwitpreparaten bestaan uit ketens aminozuren en worden ingezet bij de groei en instandhouding van spieren 
en botten. De meest effectieve eiwitpreparaten zijn voorverteerd of gehydroliseerd, waardoor de opname beter 
verloopt.
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Eiwitten



per 1 capsule:     man RI*% vrouw RI*%
IJzer (ijzer(II)fumaraat)   2.5 mg 18% 2.2 mg 16%
Koper (koper(II)citraat)   1 mg 100% 0.9 mg 90%
Zink (zinkcitraat)     7.5 mg 75% 6.6 mg 66%
Mangaan (mangaancitraat)   1.5 mg 75% 1.3 mg 65%
Selenium (L-selenomethionine)  25 µg 45% 22 µg 40%
Cayennepeper Blend    30 mg  25 mg
(Capsicum Annuum)
Kruidnagel Blend (Eugenia   30 mg  35 mg
Caryophyllata)
Kurkuma Blend (Curcuma Longa)  250 mg  260 mg
Oregano Blend (Origanum Vulgare)  65 mg  60 mg
Zwarte Peper Blend (piper Nigrum)  30 mg  35 mg
Vitamine C (L-ascorbinezuur)  15 mg 19% 13 mg 16%
Vitamine B12 (cyanocobalamine)  1 µg 40% 0.9 µg 36%
Foliumzuur     75 µg 38% 66 µg 33%
Vitamine B6 (pyridoxineHCl)  1.5 mg 107% 1.3 mg 93%
Vitamine B5 (calcium-D-   2.5 mg 42% 2.2 mg 37%
pantothenaat)
Vitamine B3 (nicotinamide)   10 mg 63% 9 mg 56%
Vitamine B2 (riboflavine)   1.5 mg 107% 1.3 mg 93%
Vitamine B1 (thiamineHCl)   1.5 mg 136% 1.3 mg 118%
Vitamine E (DL-alfa-   2 mg 17% 1.8 mg 15%
tocoferylacetaat)
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

16    ProVitality   Product Catalogus voor de Health Professional Product Catalogus voor de Health Professional   ProVitality    17

Stimulcaps Man/Vrouw   
60 capsules

€19,90

vitaminen, mineralen, kruidenpreparaat

Gebruik:  Neem 1 tot 3 capsules bij een maaltijd. De maaltijd dient wat 
vet of olie te bevatten. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en 
borstvoeding.

Ingrediënten:  Kruiden, mineralen, vitaminen, capsule (gelatine). 

Kruiden

Enzymen Bromelaïne Papaïne   
60 / 240 tabletten

€14,95  /  €47,95

enzymen bromelaïne (uit ananas) en papaïne (uit papaja)

Gebruik:  Neem 1 tot 3 tabletten tien minuten voor een
 eiwitrijke maaltijd in.
Ingrediënten:  Enzymen, vitamine C, bioflavonoiden, vulmiddel (MCC), anti-

klontermiddel (siliciumdioxide, magnesiumstearaat).
Per 1 tablet: Papaïne 125 mg, Bromelaïne 75 mg, Vitamine C (L-ascorbine-

zuur) 20 mg (25% RI*), Bioflavonoïden Complex 10 mg.
 *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Co-enzym Q10 - 30 mg 
60 gelcapsules

€29,95

co-enzym Q10 met Vitamine E

Gebruik:  Neem 1 tot 3 capsules per dag bij voorkeur bij een maaltijd. 
Neem de capsules verdeeld over de dag in.

Ingrediënten:  Co-enzym Q10, soja-olie, capsule (gelatine), soja-lecitine, 
vitamine E.

Per 1 capsule: Co-enzym Q10 30 mg, Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 5 mg (42% 
RI*). *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Enzymen
Enzymen zijn stoffen die bepaalde reacties in of buiten een cel kunnen katalyseren of versnellen.

Stimulcaps Kracht man/vrouw
30 capsules
Stimulcaps GlucoStabiel man/
vrouw 90 capsules
Stimulcaps multiEnergy man/
vrouw 120 capsules

€ 11,90

€ 24,90

€ 24,90

Product:  Prijs:

Meer Kruiden

Kruiden zijn natuurlijke stoffen die een specifieke werking in het lichaam kunnen hebben.
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HemoPlus
60 tabletten

€19,90

ter ondersteuning van het zuurstoftransport, minder 
vermoeidheid en energie

Gebruik:  Neem 1 tablet per dag met water
Ingrediënten:  aminozuren, ijzer, vitamine C, vulmiddel (MCC), anti-

klontermiddel (magnesiumstearaat).
Per 1 tablet: IJzer (ijzer(II)fumaraat) 15 mg (107% RI*), L-Carnitine L-Tartraat 20 

mg, N-Acetyl L-Cysteïne 25 mg, Vitamine C (L-ascorbinezuur) 20 
mg (25% RI*). *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Mineralen
Mineralen zijn stoffen met belangrijke functies voor bouw, transport en signaalverwerking in het lichaam.

CalMagZink gebufferd   
120 tabletten

€19,00 

ter ondersteuning van het immuunsysteem, minder vermoeidheid 
en voor een normale spierwerking en metabolisme

Gebruik:  Neem twee tot vier maal daags 1 tablet, bij voorkeur bij een 
maaltijd met water.

Ingrediënten:  Mineralen, vulstof (MCC), anti-klontermiddel (siliciumdioxide, 
magnesiumstearaat).

Per 2 tabletten: Calcium (200 mg calciumcarbonaat en 100 mg calciumcitraat) 
300 mg (38% RI*), Magnesium (magnesiumcitraat) 200 mg (53% 
RI*), Zink (zinkcitraat) 4 mg (40% RI*). 

 *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Zink 50 mg 
60 tabletten

€12,90

draagt bij tot de instandhouding van normale testosterongehalten 
in het bloed, de normale werking van het immuunsysteem en 
draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

Gebruik:  Neem 1 tablet bij de avondmaaltijd.
Ingrediënten:  Vulmiddel (isomalt, MCC), zink, anti-klontermiddel 

(magnesiumstearaat, siliciumdioxide).
Per 1 capsule: Zink (zinkcitraat) 50 mg (500% RI*) 
 *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Magnesiumkuur 
300 tabletten

€23,90

draagt bij tot de normale werking van spieren, het zenuwstelsel en 
het energieleverende metabolisme en vermindert moeheid

Gebruik:  Neem verdeeld over de dag 3 tot 9 tabletten. Neem maximaal 1 
tablet per 30 minuten. Tabletten kunnen met of zonder maaltijd 
worden ingenomen.

Ingrediënten:  Magnesiumcitraat, bindmiddel (isomalt), anti-klontermiddel 
(magnesiumstearaat, siliciumdioxide).

Per 3 tabletten: Magnesium (magnesiumcitraat) 150 mg (40% RI*).
 *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Magnesium Sulfaat Badzout
500 gram
Magnesium Sulfaat Badzout
2500 gram

Molybdeen Plus
60 capsules
Zink 15 mg
100 tabletten

€ 9,95

€ 34,90

€ 14,90

€ 14,90

Product:  Prijs: Product:  Prijs:

Meer Mineralen



multiHealth b-forte
120 tabletten
multiHealth iron
120 tabletten
multiHealth complete
120 tabletten

met extra foliumzuur (1000 µg), vitamine B6 (30 mg) en vitamine B12 (500 µg)

met extra ijzer (10 mg) en zink (7 mg)

met extra foliumzuur, vitamine B6, vitamine B12, ijzer en zink

€ 37,00

€ 37,00

€ 38,50

Product:  Prijs:
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per 2 capsules:     man RI% vrouw RI%
Magnesium (magnesiumcitraat)  12 mg 3% 20 mg 5%
IJzer (ijzer(II)fumaraat)   4 mg 29% 8 mg 57%
Koper (koper(II)citraat)   1 mg 100% 1 mg 100%
Jodium (kaliumjodaat)   100 µg  67% 100 µg 67%
Zink (zinkcitraat)     10 mg 100% 14 mg 140%
Mangaan (mangaancitraat)   3 mg 150% 3 mg 150%
Selenium (L-selenomethionine)  160 µg 291% 160 µg 291%
Chroom (chroompicolinaat)  120 µg 300% 160 µg 400%
L-Carnitine L-Tartraat   32 mg  32 mg
N-Acetyl L-Cysteïne   50 mg  40 mg
L-Arginine     50 mg  60 mg
Glucosamine     118 mg  118 mg
Betaïne HCl     25 mg  30 mg
Bioflavonoïden Complex   100 mg  100 mg
Bromelaïne     50 mg  50 mg
Papaïne     50 mg  50 mg
Vitamine C (L-ascorbinezuur)  200 mg 250% 240 mg 300%
Vitamine B12 (cyanocobalamine)  100 µg  4000% 100 µg 4000%
Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) 400 µg 200% 500 µg 250%
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) 25 mg 1786% 30 mg 2143%
Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) 30 mg 500% 40 mg 667%
Vitamine B3 (nicotinamide)   50 mg 313% 40 mg 250%
Vitamine B2 (riboflavine)   40 mg 2857% 40 mg 2857%
Vitamine B1 (thiaminehydrochloride) 20 mg 1818% 30 mg 2727%
Vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat) 40 mg 333% 30 mg 250%
Vitamine D (cholecalciferol)  5 µg 100% 5 µg 100%
Vitamine A (retinylpalmitaat)  400 µg 50% 400 µg 50%
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

per 1 tablet:     basic  RI*%
Calcium (calciumcarbonaat)  100 mg  13%
Magnesium (magnesiumcitraat)  50 mg  13%
Koper (koper(II)citraat)   0.8 mg  80%
Jodium (kaliumjodaat)   40 µg  27%
Zink (zinkcitraat)     5 mg  50%
Mangaan (mangaancitraat)   3 mg  150%
Selenium (natriumseleniet)   60 µg  109%
Chroom (chroompicolinaat)  40 µg  100%
Resveratrol (polygonum Cuspidatum) 5 mg
Bioflavonoïden Complex   12.5 mg
Lecithine     40 mg
Vitamine C (L-ascorbinezuur)  100 mg  125%
Vitamine B12 (cyanocobalamine)  100 µg  4000%
Foliumzuur     200 µg  100%
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) 8 mg  571%
Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) 30 mg  500%
Vitamine B3 (nicotinamide)   30 mg  188%
Vitamine B2 (riboflavine)   10 mg  714%
Vitamine B1 (thiaminehydrochloride) 10 mg  909%
Vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat) 20 mg  167%
Vitamine D (cholecalciferol)  5 µg  100%
Vitamine A (bètacaroteen)   83 µg  10%
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Multi Man/Vrouw   
60/120 capsules

€18,50/32,50

breed spectrum multi preparaat onder meer ter ondersteuning van 
een normale werking van het immuunsysteem, energie, spieren, 
celdeling en tegen vermoeidheid

Gebruik:  Neem 2 capsules per dag in bij de avondmaaltijd met water
Ingrediënten:  Vitaminen, mineralen, bioflavonoïden, enzymen, aminozuren, 

plantenextracten, capsule (gelatine), glucosamine 2KCl 
(schaaldieren). 

Multi’s
Multi’s bevatten op elkaar afgestemde hoeveelheden van vitaminen en mineralen.

multiHealth basic  
120 tabletten

vanaf €35,00 

breed spectrum multi preparaat onder meer ter ondersteuning van 
een normale werking van het immuunsysteem, energie, spieren, 
celdeling en tegen vermoeidheid

Gebruik:  1 tot 2 tabletten per dag met water bij de hoofdmaaltijd.
Ingrediënten:  Vitaminen, mineralen, carotenoïden, plantenextracten, 

emulgator (sojalecithine), vulmiddel (MCC), bindmiddel 
(isomalt), stabilisator (blauwebessenpoeder), anti-klontermiddel 
(siliciumdioxide, magnesiumstearaat).

Meer multiHealth producten
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Boswellia-extract & curcumine
60 capsules

€18,90

boswellia en curcumine extract

Gebruik:  Neem drie maal daags 1 capsule bij de maaltijd. Niet gebruiken 
tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Ingrediënten:  Boswellia serrata, curcumine, kurkuma, V-capsule (HPMC), anti-
klontermiddel (magnesiumstearaat, siliciumdioxide).

Per 3 capsules: Curcuma Blend (Curcuma Longa) 300 mg, Boswellia Extract 
(Boswelia Serrata) 750 mg, Curcumine (Curcuma Longa Extract 
(95%)) 300 mg.

Plantenextracten

Curcumine 400 met piperNigrum 
60 capsules

€29,95

curcumine extract

Gebruik:  Neem 1 of 2 maal daags 1 capsule bij het ontbijt en/of 
het avondeten. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en 
borstvoeding.

Ingrediënten:  Curcumine, capsule (gelatine), piperNigrum blend.
Per 1 capsule: Curcumine (Curcuma Longa Extract (95%)) 400 mg,  

PiperNigrum Blend 100 mg.

Griffonia extract (5-HTP)   
60 capsules

€25,00 

Griffonia Simplicifolia extract

Gebruik:  Dagelijks 1 tot 2 maal 1 capsule tijdens of vlak na de maaltijd 
innemen.  Sommige mensen kunnen lichte misselijkheid 
ervaren na het gebruik van Griffonia simplicifolia. Dit is een snel 
voorbijgaand verschijnsel en kan worden voorkomen door de 
dosering langzaam op te bouwen. Niet gebruiken bij serotonine 
heropname remmers. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en 
borstvoeding. De capsules hebben een karakteristieke geur.

Ingrediënten:  Griffonia simplicifolia extract, V-capsule (HPMC). 
Per 1 capsule: Griffonia Extract (Griffonia Simplicifolia) 500 mg.

MACA  V-caps
60 capsules

€16,95

Maca (Lepidium Meyenii) extract

Gebruik:  1 tot 4 capsules per dag met water innemen. Niet gebruiken 
tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Ingrediënten:  MACA, V-capsule (HPMC), anti-klontermiddel (siliciumdioxide, 
magnesiumstearaat).

Per 1 capsule: Maca (Lepidium Meyenii) 500 mg

Plantenextracten zijn de opgezuiverde werkzame stoffen van specifieke planten.



Zeewier (bron van jodium)
180 tabletten
SlimFactor II
100 capsules
Chlorella 450 mg
120 tabletten

€ 14,90

€ 24,90

€ 24,90

Product:  Prijs:

Meer Plantenextracten
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Resveratrol 40 mg
60 tabletten

€24,90

Resveratrol extract

Gebruik:  Neem 1 tot 3 tabletten per dag.
Ingrediënten:  Vulmiddel (MCC), bindmiddel (isomalt), resveratrol, calcium, 

vitamine C, bioflavonoiden, anti-klontermiddel (siliciumdioxide, 
magnesiumstearaat).

Per 1 tablet: Calcium (calciumcitraat) 14 mg (2% RI*), Resveratrol (polygonum 
Cuspidatum) 40 mg,  Bioflavonoïden Complex 12 mg, Vitamine 
C (L-ascorbinezuur) 20 mg (25% RI*). *RI = Referentie Inname 
(voorheen ADH)

Plantenextracten

Rhodiola 500 mg
60 capsules

€29,95

Rhodiola Rosea extract

Gebruik:  Gebruik 1 maal daags 1 capsule bij een maaltijd.
Ingrediënten:  Rhodiola Rosea, vegacapsule (HPMC), anti-klontermiddel 

(silicium dioxide).
Per 1 capsule: Rozewortel (Rhodiola Rosea) 500 mg.

SlimFactor I - groene thee/yerba mate   
120 capsules

€24,90 

groene thee en yerba mate

Gebruik:  Neem 2 capsules voor het ontbijt in, neem vervolgens nogmaals 
2 capsules voor de lunch in. Neem de capsules niet kort voor 
het slapen gaan in, dit kan het inslapen bemoeilijken. Niet 
gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Ingrediënten:  Yerba Mate extract, groene thee extract, vulmiddel 
(calciumfosfaat), capsule (gelatine), anti-klontermiddel 
(magnesiumstearaat, siliciumdioxide).

Per 4 capsules: Groene Thee Extract (Camellia Sinensis) 800 mg, Yerba Mate 
Extract (Ilex Paraguariensis) 1200 mg.

Tribulus Plus 
120 capsules

€24,90

Tribulus Terrestris

Gebruik:  Neem 2 capsules net voor de lunch en 2 capsules net voor het 
avondeten met water. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en 
borstvoeding.

Ingrediënten:  Vulstof (tricalciumfosfaat), L-carnitine, tribulus terrestris (30% 
protodioscin), coleus forskolii (10% flavonoïden), tongkat ali 
(7:1), nettle extract (urtica nebulisaat), zink, anti-klontermiddel 
(magnesiumstearaat, siliciumdioxide), capsule (gelatine).

Per 1 capsule: Zink (zinkcitraat) 10 mg (100% RI*), L-Carnitine L-Tartraat 1200 
mg, Coleus Forskohlii (Plectranthus Barbatus) 30 mg, Brandnetel 
(Urtica) 7.2 mg, Tongkat Ali (Eurycoma Longifolia) 10 mg, 
Tribulus Terrestris 600 mg.

 *RI = Referentie Inname (voorheen ADH) 

Plantenextracten zijn de opgezuiverde werkzame stoffen van specifieke planten.
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LAB Probiotica + LAB Reactivatie formule
50 gram + 60 gram

€34,90

micro-organismen, aminozuren, mineralen, vitaminen

Gebruik:  Gebruik 1.5 gram per dag. De bijgesloten maatschep van 5 ml 
bevat, indien vol en afgestreken, 3 gram. Een halve maatschep 
bevat 1.5 gram. Los het poeder (1.5 gram) op in een glas 
lauw water samen met de Reactivatie Formule (2 gram). Roer 
het mengsel en laat het 3 minuten staan. Hierna kun je het 
opdrinken.

Ingrediënten:  
LAB probiotica: Drager (maiszetmeel, maltodextrine), bacteriën, natuurlijk 

aroma, stabilisator (kaliumchloride, magnesiumsulfaat, 
mangaansulfaat).

per 1.5 gram: LAB blend 1.5 gram

LAB Reactivatie: L-glutamine, mineralen, vitamine C.
per 2 gram: L-glutamine 1800 mg, calcium (calciumcitraat) 22 mg (3% RI*), 

magnesium (magnesiumcitraat) 38 mg (10% RI*), vitamine C 
(l-ascorbinezuur) 40 mg (50% RI*).

 *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Probiotica

Psyllium Husk vezels
350 gram

€19,90 

vezels

Gebruik:  Neem 1 maatschep per keer, maximaal 3 maal per dag. Los een 
schepje in een groot (200ml) glas water op en drink dit direct. 
Een maatschepje bevat 7 gram.

Ingrediënten:  Psyllium Husk vezels.
Per 7 gram: 7000 µg Psyllium Husk vezels.

Vezels
Micro-organismen. Vezels ten behoeve van de vertering.
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Vitamine D3 25 µg + zink    
60/180 tabletten

€12,90 / €32,90

draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem en 
celdeling en tot een normale cognitieve functie

Gebruik:  Neem 1 tablet bij het ontbijt. Dit voedingssupplement is niet 
geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.

Ingrediënten:  Vulstof (MCC), anti-klontermiddel (magnesiumstearaat, 
siliciumdioxide), zink, vitamine D.

Per 1 tablet: Zink (zinkcitraat) 2 mg (20% RI*), Vitamine D (cholecalciferol) 25 
µg (500% RI*) *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Vitamine D3 7.5 µg + zink 
60/300 tabletten

€8,90 / €29,90

draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem en 
celdeling en tot een normale cognitieve functie

Gebruik:  Neem 1 tablet bij het ontbijt.
Ingrediënten:  Vulstof (MCC), anti-klontermiddel (magnesiumstearaat, 

siliciumdioxide), zink, vitamine D.
Per 1 tablet: Zink (zinkcitraat) 2 mg (20% RI*), Vitamine D (cholecalciferol) 7.5 

µg (150% RI*) *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Visolie 60% omega-3
60 / 180 gelcapsules

€19,90 / €39,90

Bron van DHA en EPA (60%). Draagt bij tot de instandhouding van 
de normale hersenfunctie en een normaal gezichtsvermogen en 
tot de normale werking van het hart

Gebruik:  Neem 1 tot 3 gelcapsules per dag in met water bij de 
avondmaaltijd.

Ingrediënten:  Visolie, vitamine E, capsule (gelatine).
Per 1 tablet: DHA 250 mg, EPA 350 mg, Vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)
 10 mg (83% RI*). *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Visolie 30% omega-3
120 / 180 gelcapsules

€19,90 / €26,90

Bron van DHA en EPA (30%). Draagt bij tot de instandhouding van 
de normale hersenfunctie en een normaal gezichtsvermogen en 
tot de normale werking van het hart

Gebruik:  Neem 1 tot 3 gelcapsules per dag in met water bij de 
avondmaaltijd.

Ingrediënten:  Visolie, vitamine E, capsule (gelatine).
Per 1 tablet: DHA 120 mg, EPA 180 mg, Vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)
 4 mg (33% RI*). *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Visolie Vitaminen
Opgezuiverde olie van vis met hoge concentraties DHA en EPA. Vitaminen zijn stoffen die bepaalde processen in het lichaam kunnen ondersteunen.



Het Pro Vitality assortiment wordt regelmatig aangevuld met 

nieuwe producten.

U kunt de nieuwe producten met de bijbehorende prijzen en 

informatie vinden op onze website www.provitality.nl 

Voor bestellingen kunt u contact met ons opnemen via telefoon, 

mail of u kunt direct een bestelling plaatsen via onze website 

(consumenten en professionals). Als professional kunt u een 

inlogcode aanvragen en met korting de producten bestellen.

Tel: +31 (0) 10 442 04 17

E-mail: info@provitality.nl

Website: www.provitality.nl

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Prijswijzigingen voorbehouden.

Nieuwe Producten
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Vitamine C 500 met Bioflavonoïden
120 tabletten

€16,95

ter ondersteuning van het immuunsysteem en minder 
vermoeidheid

Gebruik:  1 tot 2 tabletten per dag innemen met water of sap.
Ingrediënten:  Ascorbinezuur, bioflavonoïden, vulstof (MCC), bindmiddel 

(isomalt), anti-klontermiddel (magnesiumstearaat, 
siliciumdioxide).

Per 1 tablet: Bioflavonoïden Complex 100 mg, Vitamine C (L-ascorbinezuur) 
500 mg (625% RI*) *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Vitaminen zijn stoffen die bepaalde processen in het lichaam kunnen ondersteunen.

Foliumzuur/B6/B12
120 tabletten

€14,95

ter ondersteuning van het metabolisme en de celdeling

Gebruik:  1 tablet per dag bij de maaltijd.
Ingrediënten:  Vitaminen, vulmiddel (MCC), antiklontermiddel 

(magnesiumstearaat).
Per 1 tablet: Vitamine B12 (cyanocobalamine) 500 µg (20000% RI*), 

Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) 1000 µg (500% RI*), 
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) 33.5 mg (2393% RI*)

 *RI = Referentie Inname (voorheen ADH)

Vitaminen

Vitamine C Magnesiumascrobaat
250 gram
Vitamine C-1000
120 tabletten

Methylcobalamine B12
90 tabletten
Vitamine B12 1000 µg
90 tabletten

€ 23,50

€ 9,95

€ 18,90

€ 14,90

Product:  Prijs: Product:  Prijs:

Meer Vitaminen
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