
Is uw immuunsysteem 
genoeg ondersteund ?
Selenium+Zinc bevat selenium, wat bijdraagt 
tot de normale werking van het immuunsy-
steem, het voortplantingsstelsel en de goede 
werking van de schildklier ondersteunt. De 
schildklier speelt een belangrijke rol bij het 
behoud van een normaal lichaamsgewicht 
en een normale hormonenbalans.

Selenium+Zinc vormt het ideale antioxidanten-
complex dankzij de toevoeging van vitamine 
C en vitamine E. Beide vitaminen dragen bij 
tot de bescherming tegen oxidatieve stress. 
Daarnaast bevat Selenium+Zinc ook de vitami-
nen B6 en A.

CNK Omschrijving Advies verkoopprijs

1173-434 Selenium + Zinc  90 tabl 21,95 EUR

1445-576 Selenium + Zinc  150 tabl 30,95 EUR

Gratis

Dosering: 1 tablet per dag Beschikbaar bij uw apotheker

60% tekort aan selenium uit voeding



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 /cookie

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

Pharma Nord bv
Actie Selenium+Zinc, Minervastraat 14, 1930 Zaventem

Laat twee geïnteresseerde kennissen het document ook invullen en ondertekenen. U ontvangt van ons 1 
doos Selenium + Zinc 30 tabletten gratis en wij sturen naar uw kennissen dezelfde aanbieding.
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Kleef hier:
OFWEL 1 × de barcode  CNK 1445-576 Selenium + Zinc 150 tabletten
OFWEL 2 × de barcodes CNK 1173-434 Selenium + Zinc  90 tabletten

1 gratis doos Selenium + Zinc 30 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

 

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

Handtekening

 


