
Bij regelmatig gebruik van PERMEATON:
- dragen kurkuma, gember en echte aloï bij tot een 

normale darmfunctie en een vlotte spijsvertering
- draagt vitamine A bij tot het behoud van normale 

slijmvliezen, waaronder het darmslijmvlies
- ondersteunt mariadistel de reinigende functie van de 

lever
- dragen zink, selenium en de vitamines A, B6, B9, 

B12, C en D bij tot de normale werking van het 
immuunsysteem

Permeaton

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE 
PERMEATON



Ingrediënten per dagdosis van 12 g:     

kokosbloesemsuiker, L-glutamine 1500 mg, magnesiumcitraat 1172 mg (= 187,5 mg magnesium, 50 % RI*), natuurlijk citroenaroma, 

gehydrolyseerde guargom (Cyamopsis tetragonoloba, Sunfiber®) 500 mg, kurkuma (Curcuma longa) 250 mg, gember (Zingiber 

officinale) 250 mg, echte aloï (Aloe vera) 250 mg,  Mariadistel (Silybum marianum) 250 mg, citroenzuur (voedingszuur), N-acety-

lglucosamine 200 mg, enzymencomplex 200 mg (77,8 mg protease, 49,5 mg amylase, 28 mg bromelaïne, 14 mg lactase, 14 mg 

papaïne, 12,7 mg cellulase, 4,2 mg lipase), methylsulfonylmethaan 100 mg, N-acetylcysteïne 100 mg, L-ascorbinezuur 80 mg (= vit 

C, 100 % RI), glutathion 50 mg, zinkcitraat 48,4 mg (= 15 mg zink, 150 % RI*), nicotinamide 16 mg (= vit B3, 100 % RI*), zoetstof: ste-

violglycosiden, calcium D-pantothenaat 6,5 mg (= 6 mg vit B5, 100 % RI*), L-selenomethionine 0,5 % 5,5 mg (= 27,5 mcg selenium, 

50 % RI*), retinylacetaat 5,3 mg (= 800 mcg Vit A, 100 % RI), mangaancitraat 3,3 mg (= 1 mg mangaan, 50 % RI*), pyridoxal-5’-fosfaat 

2,20 mg (= 1,4 mg vit B6, 100 % RI), cholecalciferol 0,25 % 2 mg (= 5 mcg vit D, 100 % RI), natriumriboflavine-5-fosfaat 0,925 mg (= 

0,7 mg vit B2, 50 % RI*), thiamine hydrochloride 0,69 mg (= 0,55 mg vit B1, 50 % RI*), Calcium 5-methyltetrahydrofolaat 271,6 mg 

(= 200 mcg vit B9/foliumzuur, 100 % RI*), biotine 150 mcg (300 % RI*), methylcobalamine 2,5 mcg (Vit B12, 100 %). 

*RI = Referentie-inname
                                                          
Gebruik: 3 maal daags een maatlepel van 4 g oplossen in een glas water of andere vloeistof (200 ml); bij voorkeur net voor de 
maaltijden opdrinken. Opbouwdosis en onderhoudsdosis: 1 à 2 maatlepels per dag. 

Inhoud: 360 g     
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  CLEAN LABEL
            

Permeaton • L-Glutamine (aminozuur)
- Werking: essentiële brandstof voor de darmslijmvliescellen
- Dagdosis: 1500 mg

• Vitamine A (Retinol)
- Werking: draagt bij tot het behoud van een normaal darmslijmvlies
- Dagdosis: 800 mcg (100 % RI)

• Gehydrolyseerde guargom (Sunfiber®)
- Werking: optimale voedingsbron voor een harmonische darmflora
- Dagdosis: 500 mg

• Enzymencomplex (protease, amylase, bromelaïne, lactase, papaïne, cellulase, lipase)
- Werking: ondersteunt breed de spijsvertering, waardoor minder druk wordt uitgeoefend door onverteerde 

voedingspartikels 

• Kurkuma, gember en echte aloï
- Werking: dragen bij tot een normale darmfunctie en bevorderen de spijsvertering

 
• Mariadistel:

- Werking: ondersteunt de reinigende functie van de lever

• N-acetylglucosamine (NAG): essentieel onderdeel van de normale slijmvliesbarrière van de darm

• Zink, selenium en de vitamines A, B6, B9, B12, C en D: dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem 

• N-acetylcysteïne (NAC) en Glutathion: ondersteunen de lichaamszuivering, helpen beschermen tegen vrije 
radicalen, versterken de weerstand

• Ongeraffineerde kokosbloesemsuiker: als natuurlijk suiker dat in bescheiden hoeveelheid nodig is voor de 
opname van de werkstoffen in PERMEATON door de damslijmvliescellen

• Natuurlijk citrusaroma

Hoe PERMEATON combineren voor meer succes?
- met OMEGA-3 PLATINUM Visolie of OMEGA-3 PLATINUM Algenolie:  om een gebrek aan omega-3-vetzuren op te vangen
- met COLLAGEN PLATINUM: voor het behoud van een normale collageenbasis in de darmwand
- met DIGEST ENZYME FORTE: voor een betere spijsvertering, met minder kans op onverteerde voedingspartikels
- met KYO DOPHILUS MULTI 9 (best na gebruik van PERMEATON): voor meer harmonie en een betere samensteling van de 

darmflora
- met BOSWELLIA PLATINUM: ondersteunt de darmfunctie 
- met HEPARTON en/of BERBERINE PLATINUM: ondersteunen de gezondheid van de lever
- met SOJALECITHINE PLATINUM: ter ondersteuning van de lever (choline) 
- met extra aanvoer van componenten die al in de basisformule van PERMEATON zitten:
• ALOE VERA JUICE PLATINUM
• CURCUMA PLATINUM
• MARIADISTEL PLATINUM
• NAC + GLUTATHION PLATINUM
• GEMBER PLATINUM
• VITAMINE D3 + VITAMINE A FORTE
• VITAMINE D PLATINUM
• VITAMINE C PLATINUM


