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Goed voor je energieniveau
Pharma Nord beschikt over hoogkwalitatieve en
betrouwbare Q10-producten dankzij onderzoek, strenge
kwaliteitscontrole en samenwerking met de grootste CoQ10experten wereldwijd.

gelatine-capsules voor een betere bescherming tegen
het zonlicht. Verschillende studies hebben een hogere
biologische beschikbaarheid van Q10 aangetoond uit dit
product ten opzichte van andere producten.

Het best gedocumenteerde Bio-Q10 100 mg GOLD
wordt aangeboden in een specifieke 100% homogene
oplossing van plantaardige olie en in donkere, zachte

De Bio-Q10 producten combineren op een ingenieuze
manier vitamine B2 en Q10. Vitamine B2 draagt bij tot een
normaal energieniveau.

Dosering: 1 tot 2 capsules/dag

Verkrijgbaar bij de apotheek

CNK

Omschrijving

Capsules

Advies verkoopprijs

2507-473

Bio-Q10 GOLD

30

24,95 EUR

2507-481

Bio-Q10 GOLD

90

54,95 EUR

2608-669

Bio-Q10 GOLD

180

93,95 EUR

Gratis doosje Bio-Q10 GOLD 30 caps
Kleef hier:
OFWEL 2 × de barcodes CNK 2507-481 Bio-Q10 GOLD 90 capsules
OFWEL 1 × de barcode CNK 2608-669 Bio-Q10 GOLD 180 capsules

Laat twee geïnteresseerde kennissen het document ook invullen en ondertekenen. Dan ontvangt U van ons 1
doosje Bio-Q10 GOLD 30 caps gratis en sturen wij naar uw kennissen dezelfde aanbieding.
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Ja,
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* De privacy policy van Pharma Nord België kan u volledig nalezen op de website:
www.pharmanord.be /cookie

Pharma Nord bvba
Actie Bio-Q10, Minervastraat 14, 1930 Zaventem

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

