
Tot 10 maal betere 
opneembaarheid
Bio-Chromium: uniek organisch gebonden chromium
Iedere tablet Bio-Chromium bevat 100 micro-
gram elementair chromium. Chromium in Bio-
Chromium is natuurlijk organisch gebonden. 
Dit wil zeggen dat het gebonden is aan de 
natuurlijke aminozuren van bakkersgist (met 
chromium verrijkt gist of chroomgist). Deze or-
ganisch gebonden chromiumbron werd gepa-
tenteerd onder de merknaam, ChromoPrecise®, 
en is speciaal ontwikkeld om een optimale 

biologische opneembaarheid te garanderen. 
“Deze vorm kent een uitstekende opneembaar-
heid door het lichaam en verzekert een 10 maal 
betere opname dan andere goedgekeurde chro-
miumbronnen” concludeerde EFSA (European 
food and safety authority), wetenschappelijk 
onafhankelijk controle- en adviesorgaan voor 
de EU.

Dosering: 1 tablet/dag Verkrijgbaar in apotheken

CNK Omschrijving Advies verkoopprijs

3159-720 Bio-Chromium 60 tabletten 16,95 EUR

3159-738 Bio-Chromium 150 tabletten 33,90 EUR

Gratis



Uw naam :     Taal: NL FR

Voornaam :  Vrouw Man

Adres : 

Postcode :  Stad : 

e-mail :  

* De privacy policy van Pharma Nord België kan u volledig nalezen op de website: www.pharmanord.be

Gelieve deze antwoordbrief te willen afdrukken en per voldoende  
gefrankeerde post te willen toesturen aan:

Pharma Nord bvba
Actie Bio-Chromium , Minervastraat 14, 1930 Zaventem

Stuur ons per post 1 barcode of streepjescode van het product Bio-Chromium (CNK 3159-738) OF 3 barco-
des van Bio-Chromium (CNK 3159-720). Laat twee geïnteresseerde kennissen het document ook invullen 
en ondertekenen. U ontvangt van ons 1 maand gratis Bio-Chromium (30 tabletten) en wij sturen naar uw 
kennissen dezelfde aanbieding. 
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Kleef hier:
OFWEL 1 × de barcode CNK 3159-738 Bio-Chromium 150 tabletten 
OFWEL 3 × de barcodes CNK 3159-720 Bio-Chromium 60 tabletten 

Gratis 1 maand Bio-Chromium

   Ja, ik ga akkoord met de privacy policy* van Pharma Nord en geef toestemming om mijn gegevens te verwerken

Handtekening : 

Kennis 1

Naam : 

Voornaam : 

Man   Vrouw   Taal   NL   FR

Adres : 

Postcode : 

Stad : 

e-mail :  

Kennis 2

Naam : 

Voornaam : 

Man   Vrouw   Taal   NL   FR

Adres : 

Postcode : 

Stad : 

e-mail :  

Innoverend voor de gezondheid
Minervastraat 14, B-1930 Zaventem 
Tel.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60
E-mail: info-be@pharmanord.com

   Ja, ik ga akkoord met de privacy policy* van 
Pharma Nord en geef toestemming om mijn 
gegevens te verwerken

Handtekening

 

   Ja, ik ga akkoord met de privacy policy* van 
Pharma Nord en geef toestemming om mijn 
gegevens te verwerken

Handtekening

 


