NATUURLIJKE INNOVATIE
PLANTAARDIGE CAPSULES EN TABLETTEN
MET EEN OPTIMALE SYNERGIE

In de producten van Soria Bel worden enkel hoog gestandaardiseerde droogextracten gebruikt. Na wetenschappelijke evaluatie worden verschillende planten
geselecteerd en gecombineerd zodat er een synergetische werking onstaat. De
combinatie van klinisch bestudeerde ingrediënten, een hoge standaardisatie en
een synergetische combinatie zorgen voor een gegarandeerde werking.
Sommige producten worden gemaakt met de cyclodextrine technologie.
Door de incapsulering van de actieve ingrediënten in cylodextrines worden de
actieve stoffen gemiddeld 8 maal beter opgenomen.
Deze producten herkent men aan het
logo.

PHYTO INNOVATION
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CITRIFIN

+5j

CNK: 1559855

Fucus ondersteunt een optimaal vetmetabolisme.

Natuurlijke vetverbrander, stilt de honger en geeft meer energie.
Gebruik: 3 tabletten per dag, 1/2 uur voor de maaltijd
Samenstelling per tablet:
Garcinia (HCA 50%) 350 mg, Fucus (5:1) 100 mg, Groene Thee (20:1) 50
mg, Orthosiphon (5:1) 50 mg, L-carnithine 50 mg, appelpectine 50 mg

SUPERGENIUS

CNK: 1612563

+16j

Voor studenten, ouderen, personen met veel geheugenactiviteit.
Gebruik: 1 tablet per dag, na het ontbijt
Samenstelling per tablet:
Fosfatidylserine 100 mg, Ginkgo biloba (5:1) 80 mg, taurine 70 mg,
Bacopa (25:1) 50 mg, Acetyl-L-carnitine 25 mg

CYNASTAN

+12j

CNK: 3161593

Rode gist rijst, artisjok en olijf dragen bij tot een goede cholesterol.

Rode gist rijst met > 90% hydroxyzure vorm, zonder nadelen.
Gebruik: 1 tablet per dag, ‘s avonds na de maaltijd
Samenstelling per tablet:
Rode gist rijst (>90% hydroxyzure vorm) (20:1) 200 mg, Artisjok
(8:1)100 mg, Olijf (25:1) 100 mg

GINBRIN

CNK: 3161601

+5j

Gember draagt bij tot een normale maagfunctie. Melisse is rustgevend. Gember, koriander en ananas helpen de vertering.

Voor op reis, in de wagen, op de bus en de boot of in de lucht.
Gebruik: 1 à 4 tabletten per dag, bij zwangerschap maximum 2
Samenstelling per tablet:
Gember (20:1) 75 mg, Ananas 75 mg, Koriander (4:1) 50 mg, Melisse (4:1) 50 mg

DROPSOR

max 2/dag

+12j

CNK: 3520467

Pompoenzaad ondersteunt een normale urinaire functie.
Als het kraantje lekt of stottert, zowel bij vrouwen als bij mannen.
Gebruik: De eerste 4 weken 2 tabletten per dag, daarna 1 tablet per dag
Samenstelling per tablet:
Pompoenpitten (5:1) 400 mg, Sojabonen (3:1) 100 mg

DIASTAN

CNK: 3319159

Kaneel en fenegriek ondersteunen het behoud van
een normale bloedsuikerspiegel.

Hou uw suikerspiegel op tijd onder controle.
Gebruik: 1 tablet per dag, na het ontbijt
Samenstelling per tablet:
Kaneel (8:1) 200 mg, Fenegriek (6:1) 100 mg, Artisjok (8:1) 50 mg

+5j

CURCODOL

+12j

CNK: 3520483

Kurkuma en olibanum dragen bij tot het behoud van soepele gewrichten.

Met bio-geoptimaliseerde opname van curcuma (BCM-95®).
Gebruik: 2 capsules per dag, 1‘s morgens en 1 ’s avonds
Samenstelling per capsule:
bio-geoptimaliseerd extract van kurkuma 300 mg (25:1) (BCM-95®),
droog extract van Boswellia serrata 200 mg (10:1) (AKBAMAX®)

+5j

CNK: 3520475

Vitamine C, vitamine D, zink en selenium dragen bij tot een
normale functie van het immuunsysteem

Bescherm je weerstand tegen indringers.
Gebruik: 2 capsules per dag, 1‘s morgens en 1 ’s avonds
Samenstelling per capsule:
Biergist (1,3/1,6-ß-glucaan) 300 mg, vitamine C 40 mg, zink 7,5 mg,
selenium 41,25 µg, vitamine D 3,75 µg

+12j

CNK: 3674959

Ashwagandha en rhodiola verhogen de mentale weerstand bij stress.
Saffraan ondersteunt een goede gemoedstoestand.

Breng de zon terug in uw leven met Saffraan. Met cyclodextrine technologie.
Gebruik: 1 capsule per dag ‘s morgens
Samenstelling per capsule:
Ashwagandha (8:1) 150 mg, Rhodiola, (5:1) 125 mg, Saffraan (2:1) 30 mg, vitamine
B3 24 mg, zink 8,75 mg, vitamine B6 2,1 mg, vitamine D 7,5 µg, vitamine B12 3,75 µg

MEGAZEN

CNK: 3676145

+12j

Vitamine B6 en vitamine B12 dragen bij tot een normale mentale functie.
Zink ondersteunt de cognitieve functie.

Een goede rust en slaap is belangrijk voor een snelle recuperatie.
Gebruik: 1 capsule, 1 uur voor het slapengaan
Samenstelling per capsule:
GABA 250 mg, tryptofaan 75 mg, vitamine B3 24 mg, vitamine B5 9 mg, zink
8,75 mg, vitamine B6 2,1 mg, melatonine 290 µg, vitamine B12 3,75 µg

HEPASOR

+5j

CNK: 3745635

Artisjok, desmodium en paardenbloem helpen een
normale leverfunctie te behouden.

Draag zorg voor je lever met een natuurlijke detox. Met cyclodextrine technologie.
Gebruik: 1 capsule ‘s morgens en 1 capsule ’s avonds
Samenstelling per capsule:
Artisjok (5:1) 150 mg, Desmodium (8:1) 150 mg, Paardenbloem (5:1) 150 mg

CNK: 3721180

Damiaan en fenegriek ondersteunen de mentale en fysieke weerstand.
Fenegriek en rozemarijn ondersteunen de vitaliteit.

Voor een krachtige prestatie en verhoogde uithouding. Met cyclodextrine technologie.
Gebruik: 1 capsule per dag ‘s morgens
Samenstelling per capsule:
Fenegriek (6:1) 175 mg, arginine 100 mg, Damiaan (4:1) 100 mg,
Rozemarijn (6:1) 50 mg, gelyofiliseerde koninginnebrij 50 mg

+12j

PECTOLIS

+5j

CNK: 3470440

Weegbree en kaasjeskruid verzachten de bovenste luchtwegen.

Bij kriebel in de keel en in de neus.
Gebruik: 3 à 6 zuigtabletten per dag
Samenstelling per tablet:
Propolis 60 mg, Weegbree (2:1) 60 mg, Kaasjeskruid (4:1) 50 mg,
Cactusvijg (85:1) 12 mg

Shiitake

AHCC®

+5j

CNK: 3699832

Shiitake ondersteunt de natuurlijke immuniteit.
Een gepatenteerd extract van Japanse paddenstoel met alfa-glucanen.
Met cyclodextrine technologie voor een verhoogde opname.
Gebruik: 3 x 2 capsules per dag, bij de maaltijden
Samenstelling per capsule:
AHCC® (Active Hexose Correlated Compound) 500 mg

Ashwagandha

+5j

CNK: 3721032

Ashwagandha verhoogt de mentale weerstand bij stress.
Voor een gezond evenwicht.
Met cyclodextrine technologie voor een verhoogde opname.
Gebruik: 2 x 1 capsule per dag, bij de maaltijden
Samenstelling per capsule:
Ashwagandha (12:1) 400 mg (KSM-66®)

Perillan

CNK: 2953644

Perilla ondersteunt een rustige ademhaling.
Laat de pollen het begin van de lente niet vergallen.
Gebruik: 3 x 1 parel per dag, bij de maaltijden
Samenstelling per softgel:
Perilla olie 500 mg (min 300 mg ALA), vitamine E (5 mg)

neptune Krill

oil

CNK: 3494507

Krill olie is rijk aan omega 3 vetzuren (DHA en EPA). DHA en
EPA ondersteunen de mentale prestatie en ontwikkeling.

Ideale verhouding vetzuren: ω-3/ω-6/ω-9: 15/1/6.
Gebruik: parel per dag, ‘s morgens
Samenstelling per softgel:
Vetextract uit de schaaldieren Antarctisch krill (Euphausia superba) (NKO®) 500 mg

Coenzym

CNK: 3459823

Q10 speelt een belangrijke rol in de productie van
ATP, dé energiebron van het lichaam.

Ondersteunt de hartfunctie en de spierwerking.
Gebruik: 1 tot 2 parels per dag, ‘s morgens
Samenstelling per softgel:
Coenzym Q10 100 mg (ubiquinone)

+5j

