
• helpt beschermen tegen vrije radicalen
• houdt het uiterlijk fris en jeugdig
• versterkt de weerstand
• draagt bij tot het ademhalingscomfort
• ondersteunt de lichaamszuivering
• geeft meer energie

NAC + Glutathion 
PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE NAC + GLUTATHION PLATINUM
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NAC + Glutathion
PLATINUM

N-Acetylcysteïne (NAC)
• Omschrijving: het “kritische” aminozuur voor de aanmaak van glutathion is cysteïne. N-acetylcysteïne 

is daarvan een ideale vorm: de acetylgroep zorgt voor een optimale opname van cysteïne. N-acetyl-
cysteïne is aldus een “precursor” van glutathion, wat betekent dat het lichaam er vlot glutathion van 
maakt. 

• Werking: (vooral na omzetting tot glutathion):
 - helpt beschermen tegen vrije radicalen
 - houdt het uiterlijk fris en jeugdig
 - versterkt de lichaamseigen weerstand
 - draagt bij tot het ademhalingscomfort, helpt vrijer te ademen
 - ondersteunt de lichaamszuivering
 - geeft meer energie
• Kwaliteit: puur & zuiver
• Dagdosis 
 - 1 V-capsule = 299 mg NAC (maximaal toegelaten dagdosis in België); hogere doses: op voorschrift
• Wetenschappelijke onderbouwing: referenties 1-4

Glutathion, gereduceerde -
• Omschrijving: is een voor het lichaam essentiële en onmisbare nutriënt. Glutathion is een tripeptide 

of een kort eiwitje, opgebouwd uit de drie aminozuren glutamine, cysteïne en glycine. 
• Werking: 

- helpt beschermen tegen vrije radicalen
- houdt het uiterlijk fris en jeugdig
- versterkt de lichaamseigen weerstand
- draagt bij tot het ademhalingscomfort, helpt vrijer te ademen
- ondersteunt de lichaamszuivering
- geeft meer energie

• Kwaliteit: 
- gereduceerde L-glutathion: dat wil zeggen dat glutathion onder zijn direct werkzame vorm wordt 

aangevoerd en onmiddellijk als antioxidans kan werken
- vlotte opname bewezen in klinische studie5 (SETRIA®)

• Dagdosis 
 - 1 V-capsule = 250 mg; hogere doses: op voorschrift
• Wetenschappelijke onderbouwing: referenties 1-4

Actieve ingrediënten per V-capsule:    

- 299 mg N-Acetylcysteïne of NAC

- 250 mg Glutathion, gereduceerde- (Setria®)
                                                                                                                                                    
Gebruik: 1 maal per dag 1 capsule of de dosis zoals voorgeschreven door een gezondheidsprofessional. 

Inhoud: 60 V-capsules

Clean Label        NUT_AS 47/494    

Hulpstoffen capsulewand (hydroxypropylmethylcellulose), rijstzetmeel, rijstzemelextract, emulgator (glycerylbehenaat)                

Hoe NAC + GLUTATHION PLATINUM  combineren voor meer succes?
- Voor een betere bescherming tegen vrije radicalen, voor het behoud van een fris en jeugdig uiterlijk: met SELENIUM 

ALL NATURAL ANTIOXIDANT COMPLEX en/of met VITAMINE C PLATINUM en/of met VITAMINE E PLATINUM en/of met 
ASTAXANTHINE PLATINUM en/of met UBIQUINOL PLATINUM en/of met MELATONINE PLATINUM en/of GREEN TEA 
PLATINUM en/of met CURCUMA PLATINUM en/of SILICIUM PLATINUM en/of COLLAGEN PLATINUM

-	 ter	ondersteuning	van	de	leverfunctie	en	ter	bevordering	van	de	lichaamszuivering:	met	HEPARTON en/of met 
MARIADISTEL PLATINUM en/of met CURCUMA PLATINUM en/of CHLORELLA PLATINUM en/of MSM PLATINUM

- voor een sterkere weerstand: met VITAMINE D3 + VITAMINE A forte en/of VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten en/of 
IMMUNOTON FORTE en/of SHIITAKE PLATINUM en/of QUERCETINE PLATINUM en/of KYOLIC PLATINUM en/of VITAMINE 
C PLATINUM en/of ZINK PLATINUM en/of met VITAMINE D PLATINUM en/of CHLORELLA PLATINUM

-	 voor	meer	energie	en	een	beter	prestatievermogen:	met	RELAXOTON en/of ASHWAGANDHA PLATINUM en/of RHODIOLA 
PLATINUM en/of  MAGNESIUM PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of QUERCETINE PLATINUM en/of VITAMINE 
B COMPLEX PLATINUM

- ter ondersteuning van hart- en bloedvaten: met KYOLIC EPA + K2 en/of OPC PLATINUM en/of KYOLIC + CO-ENZYM Q10 
en/of KYOLIC + LECITHINE en/of KYOLIC PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of VITAMINE E PLATINUM

-	 voor	een	beter	geheugen	en	concentratievermogen:	met	MEMORYTON en/of OPC PLATINUM en/of VITAMINE E 
PLATINUM en/of VITAMINE B-COMPLEX PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of GREEN TEA PLATINUM en/of 
CURCUMA PLATINUM en/of ASTAXANTHINE PLATINUM en/of PEA PLATINUM

- voor minder seizoensgebonden verschijnselen: met BOSWELLIA PLATINUM en/of CURCUMA PLATINUM en/of VITAMINE D3 + 
VITAMINE A FORTE en/of MSM PLATINUM en/of VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten en/of met VITAMINE C PLATINUM


