
Goed voor het hart, de 
hersenen en het zicht !
– Met de ideale combinatie : OMEGA-3 + vitamine B9 & vitamine B12

Bio-Marine Plus zijn kleine capsules bijzonder rijk aan zuiver 
en geconcentreerde visolie. Ze bevatten omega-3 EPA en 
DHA in vrije vetzuurvorm. Deze worden door het lichaam 
aantoonbaar beter opgenomen en benut dan vetzuren in 
de gebonden vorm (triglyceriden), zoals die in de voeding 
voorkomen. Triglyceriden moeten nog eerst afgebroken 
worden tot 'vrije' vetzuren voordat ze via het spijsverte-
ringskanaal kunnen opgenomen worden. De omega-3 
vetzuren EPA en DHA, in vrije vetzuurvorm, in Bio-Marine 
Plus zijn direct opneembaar.

De omega-3 vetzuren EPA en DHA bundelen de gezond-
heidsvoordelen van visolie. Deze mariene vetzuren dragen 
bij tot een normaal gezichtsvermogen* én hersenfunctie* en 
beiden dragen bij tot de normale werking van het hart**. Net 

als wanneer u dagelijks verse vis zou eten. Daarnaast bevat 
Bio-Marine Plus ook foliumzuur (vitamine B9) en vitamine 
B12, die bijdragen tot een normale psychologische functie.

Bio-Marine Plus is:
• • Geconcentreerd
• • Gemakkelijk opneembaar
• • Zuiver

Bio-Marine Plus werd vervaardigd onder strenge farma-
ceutische controle en is gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek. Het product heeft een bewezen efficiëntie en 
betrouwbaarheid.

VANAF 0,19 EUR / CAPS

Dosering: 1 tot 3 capsules per dag tijdens de maaltijd. Verkrijgbaar bij de apotheek.

Gratis

CNK Omschrijving Capsules Advies verkoopprijs

1457-845 Bio-Marine Plus 60 15,40 EUR

1457-852 Bio-Marine Plus 150 28,30 EUR

* min. 250 mg DHA per dag. ** min. 250 mg EPA + DHA per dag.

Zo gunstig als verse vis



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-Marine Plus, Minervastraat 14, 1930 Zaventem

Laat twee geïnteresseerde kennissen het document ook invullen en ondertekenen, indien mogelijk.  
U ontvangt van ons 1 doosje Bio-Marine Plus 60 capsules gratis en sturen wij naar uw kennissen  
dezelfde aanbieding.
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Kleef hier:
OFWEL 1 × de barcode CNK 1457-852 Bio-Marine Plus 150 capsules
OFWEL 3 × de barcodes CNK 1457-845 Bio-Marine Plus 60 capsules 

Gratis doosje Bio-Marine Plus 60 caps

   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
 


