
Moe van schaapjes te tellen?
Bio-Melatonine Complex is een voedingssupplement 
dat per sublinguale tablet 0,29 mg van de actieve stof 
melatonine bevat. Daarnaast bevat het nog 10 mg 
niacine. Melatonine moet altijd vóór het slapengaan 
worden ingenomen. Dit product scoort hoog bij 
personen met een hectische levensstijl en mensen 
die lange vliegtuigreizen maken.

Bij gebruik van een sublinguale tablet wordt de 
melatonine vlugger en beter in het lichaam opgenomen 
dan bij gebruik van een sliktablet. In geval van een 
sliktablet zal het grootste deel van de ingeslikte 
melatonine ongebruikt het lichaam verlaten. Bij een 
sublinguale tablet wordt de melatonine al opgenomen 
in het mondslijmvlies onder de tong, wat het grote 

verschil geeft. Hierdoor wordt het poortader effect 
voorkomen. Dit zorgt voor een betere opneembaarheid 
van de melatonine. 

Behoud van de lichaamseigen aanmaak.
Bio-Melatonine Complex bevat naast melatonine ook 
nog de stof niacine (vitamine B3). Deze toevoeging 
is geen toeval maar een weloverwogen keuze. Voor 
de aanmaak van melatonine heeft ons lichaam de 
grondstof L-tryptofaan nodig. Dezelfde grondstof 
is ook nodig om niacine aan te maken. Dankzij de 
toevoeging van 10 mg niacine, hoeft het lichaam echter 
minder L-tryptofaan te verbruiken om zelf niacine aan 
te maken en is er meer L-tryptofaan beschikbaar voor 
de aanmaak van mela tonine.

Dosering: laten smelten onder de tong (sublinguaal), juist voor het slapengaan.
Verkrijgbaar bij de apotheek

CNK Omschrijving Tabletten Advies verkoopprijs

3383-858 Bio-Melatonine Complex  60  9,95 EUR

3383-841 Bio-Melatonine Complex 180 19,95 EUR

Gratis



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 /cookie

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

Pharma Nord bvba
Actie Bio-Melatonine Complex, Minervastraat 14, 1930 Zaventem

Laat twee geïnteresseerde kennissen het document ook invullen en ondertekenen. Dan ontvangt U van ons 
1 doosje Bio-Melatonine Complex 60 tabl gratis en sturen wij naar uw kennissen dezelfde aanbieding.
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Kleef hier:
OFWEL 1 × de barcode CNK 3383-841 Bio-Melatonine Complex 180 tabletten
OFWEL 3 × de barcodes CNK 3383-858 Bio-Melatonine Complex 60 tabletten

Gratis doosje Bio-Melatonine Complex 60 tabletten

   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
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gegevens te verwerken
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