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Vita-Chlorofyl® is een chlorofylcompositie op basis van Alfalfakwaliteit. Dat 
betekent dat dit voedingssupplement alle vitamines, mineralen, spoorele-
menten en essentiële vetzuren bevat die van nature in deze plant voorko-
men. Daarnaast bevat Vita-Chlorofyl® andere belangrijke bestanddelen uit 
Alfalfa, zoals Bèta-sisosterol, Alfa-spinasterol en Alfa-stigmasterol. Alfalfa is 
één van de grootste natuurlijke bronnen van Chlorofyl. Dit is het pigment 
dat aan planten die karakteristieke groene kleur geeft. Deze stof speelt een 
centrale rol bij de fotosynthese. Dit is het proces dat verantwoordelijk is voor 
de omzetting van zonne-energie in koolhydraten. Vita-Chlorofyl® wordt ge-
adviseerd voor het algemene onderhoud van het lichaam. Specifiek kan dit 
voedingssupplement worden ingezet voor het verwijderen van zware meta-
len uit het lichaam, het versterken van het immuunsysteem en het schoon 
houden van de bloedvaten.

De meest in het oog springende eigenschap van Chlorofyl is het vermogen om 
zware metalen aan zich te binden en af te voeren uit het lichaam. Dit levert 
een grote bijdrage aan het behoud van de gezondheid. Door uiteenlopende 
omstandigheden blijven lichaamsvreemde stoffen in het lichaam achter. 
Verontreinigingen van voedingsmiddelen is daarvan een bekend voorbeeld. 
Maar ook medicijnen en amalgaam in het gebit kunnen een opstapeling van 
zware metalen in het lichaam veroorzaken. In veel gevallen kunnen de reini-
gingsorganen het verwerkings- en exoneratieproces onvoldoende aan. Zware 
metalen bevorderen de toename van vrije radicalen. Vita-Chlorofyl® helpt dit 
proces te voorkomen, zodat het afweersysteem in tact blijft en de gezond-
heid behouden. Inmiddels staat vast dat Chlorofyl een goedkoop alternatief 
is voor de EDTA-chelatietherapie. Het zuivert het lichaam niet alleen van 
zware metalen, maar ook van chlordecone, PCB’s en dioxine. Bovendien is 
de beschermende invloed op DNA groter dan die van Retinol, Bètacaroteen, 
vitamine C en vitamine E. 

Zware metalen
De Porphyrine-ring van Chlorofyl heeft dezelfde moleculaire structuur als 
Hemoglobine. Er is echter één verschil. In het centrum van Hemoglobine be-
vindt zich een IJzeratoom en in het centrum van de Porphyrine-ring bevindt 
zich een Magnesiumatoom. Dit Magnesiumatoom  kan uitgewisseld worden 
met (metaal)atomen die zwaarder zijn dan het atoomgewicht van Magne-
sium.  Hoe zwaarder het metaal is, hoe gemakkelijker het de plaats van Mag-
nesium zal innemen. Porphyrine is dus een krachtige binder (chelator) van 
zware metalen als kwik, lood, arseen, cadmium, nikkel en aluminium. Daarbij 
valt met name de effectieve verwijdering van Kwik (-92%) op. Porphyrine-
rijke chlorofylcon- centraten worden dan ook als hoofdmiddel geadviseerd 
bij Kwikbelasting in het lichaam als gevolg van amalgaamvulling in het gebit 
en metaalbelasting in het algemeen.

Bloedvaten
De Amerikaanse gezondheidsexpert William Ellis ontdekte de overeenkomst 
tussen Chlorofyl en EDTA. Hij vroeg zich af of Porphyrine evenals EDTA in 
staat was om naast zware metalen ook calciumdepots in de bloedvaten te 
cheleren. Calcium is zwaarder dan Magnesium. Hij besloot het Porphyrine-
rijke chlorofylconcentraat bij zichzelf uit te proberen. Hij stelde vast dat Chlo-
rofyl in korte tijd een bijdrage levert aan het behoud van schone en open 
bloedvaten en de doorbloeding bevordert. Naar aanleiding daarvan heeft 
zijn collega McAninch vervolgens een uitgebreide test met tien personen uit-
gevoerd. Bij negen van de tien personen bleek Porphyrinerijke chlorofylcon-
centraat een goede invloed te hebben op hart en bloedvaten. Er kon dan ook 
worden vastgesteld, dat Porphyrinerijke chlorofylconcentraat effectief is als 
oraal chelatiemiddel voor de bloedvaten. 

Maag-darmkanaal
Porphyrinerijke chlorofylconcentraat heeft een beschermende en onder-
steunende invloed op alle organen van het lichaam. Het echter vooral goed 
voor het maag-darmkanaal en de overige spijsverteringsorganen. Chlorofyl 
ondersteunt de groei van cellen van de slijmvliezen van maag en darmen. 
Daarnaast bevordert dit groene plantenpigment  een goede darmflora. Dit 
versterkt het afweersysteem van het lichaam. Daarnaast ondersteunt Vita-
Chlorofyl® bij gal- en niersteenbelasting. 

Vita-Chlorofyl®
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Vita-Chlorofyl® 500 ml.

Ingrediënten: Alfalfatinctuur, Vinum, 
Koperchlorofyl complex, Alcohol, Aqua, 
Xantaangom, Equisetum fyto, Etherische 
olie, Mineralencomplex.

  
Alfalfa tinctuur      50  gr.
Kalium (fosfaat)      10  mg.
Selenium (natriumseleniet)     30  µg.
IJzer (ijzer 2 fumaraat)                  0,001 mg.
Equisetum      50  mg.
Zink (sulfaat)      0,02 mg.
Magnesium (hydrogeenfosfaat)   28,5 mg.
Calcium (hydrogeenfosfaat)     40  mg.
Etherische olie                                       2 mg.

Nutriënt                             Hoeveelheid/100 ml.    

Vita-Chlorofyl® 150 tabl.

Ingrediënten: Calciumhydrogeenfosfaat, 
Leem wit, Medigaco Sativa Herba Pulvis, 
Mikrokristallijne cellulose, Chlorofyl-
line Kopercomplex, Mineralencomplex, 
Etherische olie.

  
Alfalfa pulvis    170  mg.
Chlorofyllin    4 mg.
Kaliumfosforicum        0,33 mg.
Selenium (natriumseleniet)       1 µg.
IJzer (ijzer 2 fumaraat)                     0,03 µg.
Magnesium (hydrogeenfosf.)       1,33 mg.
Fosfor (hydrogeenfosfaat)     133,7 mg.
Zink (sulfaat)        0,67 µg.    
Calcium (hydrogeenfosfaat)  735  mg. 
Equisetum extract (5:1) 1 mg.
Etherische olie                                       1 mg.

Nutriënt                              Hoeveelheid/tablet    

ECHELON 1                                Bewustzijnsniveau
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Colongeen® is een ‘tweecomponentenmiddel’ dat op verschillende niveaus 
een goede invloed heeft op maag-dunne darm en maag-dikke darm. Door de 
breedspectrale invloed ondersteunt dit middel ook vele andere fysiologische 
functies van het lichaam, waaronder hart- en bloedvaten, lever, nieren, pan-
creas en hersenen. Colongeen® heeft een opbouwende en beschermende 
invloed op het maag-darmkanaal en onderhoudt de slijmvliezen van deze spijs-
verteringsorganen. Daarnaast verhoogt dit middel de weerstand tegen ongun-
stige bacteriën en schimmels in de darmen, waaronder Candida. Colongeen® 
is PH-neutraal en zal het lichaam in deze richting stimuleren. Colongeen® is 
een ‘tweecomponentenproduct’ dat bestaat uit capsules en olie. Beide for-
mules vormen samen één product en dienen daarom altijd in combinatie te 
worden geadviseerd. De verschillende niveaus waarop dit product het lichaam 
het maag-darmkanaal ondersteunt zijn de biochemische invloed en de ener-
getische invloed van beide componenten. De uitgekiende biochemie van vi-
tamines, mineralen, kruiden, vette oliën en 13 etherische oliën oefenen een 
positieve invloed op het lichaam uit. Dit  is het opbouwen, onderhouden en 
beschermen van essentiële lichaamsfuncties in het algemeen en het maag-
darmkanaal in het bijzonder. 

Os-Tox
Os-Tox is speciaal ontwikkeld voor het opbouwen en behouden van harde 
lichaamsweefsels. Met normale drainagemiddelen zijn bot- en kraakbeen 
structuren moeilijk te bereiken, omdat er nauwelijks of geen bloedvaten 
aanwezig zijn. Os-Tox heeft door haar uitgekiende samenstelling een goede 
invloed op het skelet en overige harde weefsels door lichaamsvreemde stof-
fen uit de botstructuur te verwijderen. 
Inzetbaar bij:
    Opbouw en instandhouding van bot en kraakbeen;
    Als katalyse bij overige behandelmiddelen van hard weefsel.

Samenstelling Os-Tox : Solidago, Virgaurera, Populus tremuloides, Juniperus communis Coccus 
cacti, Cartilage coxo-fémoral, Jaspe vert, Silybum marianum, Dulcamara, Abies alba, Buchu.    

Tela-Tox
Tela-Tox is speciaal ontwikkeld voor het opbouwen en behouden van spieren, 
zenuwen, pezen en organen. Alle weke weefsels krijgen vanuit Tela-Tox hun 
voedingsstoffen om sterk en gezond te blijven. Het middel heeft een ongun-
stige invloed op schimmels, waaronder Candida.
Inzetbaar bij:
    Opbouwen en behoud van spieren, zenuwen, pezen en overige  weke
    lichaamsweefsels;
    Schimmels.

Samenstelling Tela-Tox: Marron d’Inde, Artère aorte, Artère cervicale, Tissunerveux, Artère auri-
culaire, Vesicula seminalis, Nerf vague, Axis.

Endo-Tox
Endo-Tox is speciaal ontwikkeld voor het opbouwen en behouden het endo-
crien systeem. Daarbij ligt het zwaartepunt op de schildklier en de pancreas. 
Inzetbaar bij: 
    Opbouwen en behouden van endocriene klieren

Samenstelling Endo-Tox: Nardus, Calciferolum, Palladium, Chloratum, Vit. B12, Carvi fructus, Hé-
maties, Jasminum, Officinale, Natrium arsanilicum, Hépatine.  

Neuro-Tox
Neuro-Tox is speciaal ontwikkeld om het centraal zenuwstelsel te versterken. 
Dit met als doel om de prikkeloverdracht tussen de linker- en rechterhelft te 
ondersteunen. Dit heeft een gunstige invloed op het centraal- en perifeer 
zenuwstelsel. Neuro-Tox bevordert de behandeltherapie en houdt deze lan-
ger vast.
Inzetbaar bij:
    Prikkelbaarheid;
    Voor betere leerprestaties;
    Ondersteuning prikkeloverdracht.

Samenstelling Neuro-Tox: Chamonilla, Valeriana officinalis, Rhus taxicondendron, Lachesis muta, 
Apis mellifica, Ovi vitellus.

Colongeen®
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Colongeen® 100 ml. olie

Vette olie: Walnoot, Calendulae, Teunis-
bloem, Vis, Arnica en Jojoba.

Etherische olie: Tea-tree, kruidnagel, Licea, 
Terpetijn, Japanse pepermunt, Bonenkruid, 
Tijm, Jeneverbes, Cajeputi, Cypres, Citroen, 
Venkel, Mirthe en Koperchlorofyl.

      Nutriënt                              Hoeveelheid/100 aps.

0,49
0,13

2,2
0,38
0,11
0,27
0,02
0,02
0,27
0,04
0,06
0,02

123,36

7,66
4,86

0,9
0,9

0,94
0,5
0,3

0,19
0,19
0,18
0,10
0,06
0,05
0,01
0,03
0,03
0,02
0,02

0,2
1

0,6
0,5

Fosfor
IJzer (sulfaat) 
Kalium (carbonaat)
Magnesium (hydrogeenfosfaat)
Zink (gluconaat)
Molybeen
Koper (sulfaat)
Vit. B1 (thiamide)
Vit. B2 (riboflavine)
Vit. B12 (cyanocobolamine)
Vit. C (acidum ascorbicum)
Inositol
CFU (acidphilus) 
CFU Bifidus
Lecithine (soya) 45%

Kruiden:
Ribis nigri folia conc.
Echinacea herba pulvis
Veronicae offic. herba pulvis
Rutea graveolentis herba pulvis
Pollen korrels
Agrimoniae herba pulvis
Anisi fructus pulvis
Centaurii herba pulvis
Ginseng Radis Korea pulvis
Foeniculi semen pulvis
Polygonum aviculare conc.
Petroselini folia pulvis
Coriandri semen pulvis
Koper (sulfaat 5H2O)
Chamomillae floris pulvis
Medicago sat herba pulvis
Papaya folia pulvis
Psylliiflavi semen totum
Ammonium heptamolybdaat
Eucalypti folli conc.
Aurantii flores tot.
Mentea pip.folia pulvis

 mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
 µg.
mg.
mg.
mg.
 µg.
mg.
mg.

 

 mg.

 
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg. 

mcg. 
mcg.
mcg.
mcg.

ECHELON 1

Vit. E (d-alfa-tocoferolacetaat) 
Calendulae (1:9 delen 
maiskiemolie) 
Jojobaolie   
Teunisbloemolie   
Visolie    
Walnoot    
Arnicae flores (1:9 delen 
maiskiemolie) 
Koperchlorofyl 
(E141 15% olieoplossing)1
Etherische oliën   

0,1 mg.
0,4 mg.

0,072 mg.
0,3 mg.

0,17 mg.
0,5 mg.

0,16 mg.

0,03 mg.
0,14 mg.

     Nutriënt                               Hoeveelheid/100 ml.

0,407 milj. CFU
0,407 milj. CFU

                            Ontgiften en Suppleren
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Androgeen is een multivitamine dat speciaal ontwikkeld is voor mannen van 
alle leeftijden en bovendien voor meisjes tot 12 jaar en vrouwen vanaf 55 
jaar. Dit voedingssupplement bevat hoogwaardige en goed opneembare in-
grediënten, die op orthomoleculair verantwoorde wijze eventuele tekorten 
in de dagelijkse voeding aanvullen. Een ontoereikende vitamines- en mine-
ralenstatus kan leiden tot alledaagse problemen. Androgeen geeft dan ook 
meer energie bij vermoeidheid, is rustgevend bij prikkelbare gevoelens en 
opvliegers en ondersteunt huid, haar, botten, spieren, gewrichten, tanden 
en tandvlees. Daarnaast helpt deze multivitamine bij het behoud van een 
normale prostaat. Androgeen bevat de volledige antioxidantengroep ter 
bescherming tegen vrije radicalen. Dit versterkt zowel inwendig als uitwen-
dig tegen ouderdomsverschijnselen. De vitamine B6 houdt evenwichtig in 
stresssituaties en Bètacaroteen, Biotine, Selenium en Zink onderhouden de 
geslachtsklieren. 

Inzetbaar bij:
   Mannen van alle leeftijden;
   Meisjes tot 12 jaar en vrouwen na de overgang;
   Mannen voor het behoud van een normale prostaat en bij stress en span-
   ningen.

MagCal+
Opbouwformule voor spieren en botten. MagCal+ is een hoogwaardige Mag-
nesium – Calcium formule voor de opbouw en het onderhoud van spier- en 
botweefsel. Het is ontworpen rondom een aantal synergetische clusters die 
samen het gebied van spier, bot en zenuwen ondersteunen. Daarbij gaat het 
om de aanvoer van opbouwstoffen, het opbouwen van spier- en botweefsel 
zelf en de afvoer van afvalstoffen uit dit gebied. Hierdoor geeft Magcal+ meer 
energie om deze vitale weefsels op kunnen bouwen en te onderhouden en 
wordt het totale metabole proces ondersteund. 

Magcal+ past dan ook prima in een orthomoleculaire of voedingsondersteu-
nende energetica die gericht is op de opbouw van de botten en het spier-
weefsel. 

Inzetbaar bij:
   Mannen en vrouwen op latere leeftijd voor het behoud van sterke botten;
   Kinderen in de groei en tot met de puberteit;
   Aanvulling van eventuele tekorten aan zink in de dagelijkse voeding;
   Het stimuleren van de stofwisseling;
   Voor een goede botsuppletie.

Super-Magic
Voor soepele spieren en de verzorging van gevoelige spieren bij sport. Super-
Magic bevat een zorgvuldig geselecteerde combinatie van hoogwaardige 
bestanddelen die helpen bij gevoelige, stijve en stramme spieren en bind-
weefsel. 
Naast vitamine B6 en enkele mineralen bevatten deze capsules Appelzuur. 
Het is bekend dat deze stof in combinatie met Magnesium de ATP stofwis-
seling bevordert. Hierdoor ontstaat meer energie voor de spieren en wordt 
de melkzuurvorming in de spieren vertraagd. Dit helpt met name bij och-
tendstijfheid. 

Inzetbaar bij:
    Verzorging van gevoelige spieren bij sport.

Androgeen
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Androgeen 100 caps.
Ingrediënten: Witte leem, Lecithine 45%, 
Vitamines, Mineralen, Essentiële voedings-
stoffen.

Nutriënt                                  Hoeveelheid/caps.

58,3
0,2
0,8
0,9
0,9
1,7
1,7

100
6,7
2,3

16,7
0,2

5
0,12

0,2
0,5

0,20
0,6
8,4
2,5
0,3
0,8

0,03
0,2
3,4
3,3

149,63

9
7,04
0,48

13,50
2,01

0,1
2,1

191,7

 µg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
 µg.
 µg.
 µg.
mg.
 µg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
 µg.
mg.
 µg.
mg.
mg.
mg.
mg.
 µg.
 µg.
mg.

mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.

Vit. A (Palmitaat)
Bètacaroteen (natuurlijk)
Vit. B1 (Thiamine HCI)
Vit. B2 (Riboflavine)
Vit. B3 (Nicotinamide)
Vit. B5 (Calcium D - panthotenaat)
Vit. B6 (Pyridoxine HCI 98%)
Vit. B7 (Biotine)
Vit. B11 (Foliumzuur)
Vit. B12 (Cyanocobalamine)
Vit. C (Acidium ascorbicum 97%)
Vit. D (Cholecalciferol)
Vit. E (d-alfa tocoferolsuccinaat)
Bioflavonoïde (citrus 60%)
Betaine anhydrous
Inositol
Choline bitratraat 98%
Molybdeen (ammonium H720 10%)
Magnesium (oxide)
Jodium (kelp)
IJzer (gluconaat dihydraat)
Zink (oxide)
Koper (sulfaat 5H20)
Mangaan (carbonaat)
Selenium (natriumseleniet 98%)
Chroom (III) chloride 6H20 10%
Lecithine 45%

Calcium (hydogeenfosfaat
Fosfor
IJzer (gluconaat dihydraat)
Magnesium (oxide)
Zink (oxyde)
Koper (sulfaat 5H20)
Vit. B6 Pyridoxine
Lecithine 45%

Nutriënt                                  Hoeveelheid/caps.

Ingrediënten: Witte leem, Lecithine 45%, 
Vitamine, Mineralen, Appelzuur.

Super-Magic 100 caps.

ECHELON 1                                Bewustzijnsniveau
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Gynogeen is een multivitamine die speciaal is ontwikkeld voor vrouwen van 
12 tot 55 jaar. Dit voedingssupplement bevat goed opneembare vitamines 
en mineralen, die nauwkeurig zijn afgestemd op de behoefte van vrouwen 
in deze leeftijdsklasse. Gynogeen is samengesteld uit meer dan 30 verschil-
lende hoogwaardige grondstoffen. Dit voedingssupplement vult eventu-
ele tekorten aan vitamines en mineralen in de dagelijkse voeding aan en 
beschermt als antioxidant de gezonde cellen en weefsels van het lichaam. 
Daarnaast helpt Gynogeen bij ongemakken voorafgaand aan de menstruatie 
en bij overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, wisselende stemmingen en 
prikkelbare gevoelens. Hierbij spelen de nutriënten Peridoxaal 5 fosfaat (vi-
tamine B6), Hydroxycobalamine (vitamine B12) alsmede Inositol, Jodium en 
Selenium in deze formule een belangrijke rol.

Inzetbaar bij:
    Meisjes en vrouwen vanaf 12 tot ongeveer 55 jaar
    Meisjes en vrouwen die ondersteuning nodig hebben bij ongemakken
    voorafgaand aan de menstruatie
    Vrouwen in de peri-post menopauze

Vita-mine C
Voor bescherming en afweer. Vita-mine C (ascorbinezuur) van Vita Produc-
ten is een geconcentreerde en 100% natuurzuiver fijnpoeder zonder verdere 
toevoegingen. Vita-mine C verhoogt de weerstand, beschermt als antioxi-
dant de gezonde cellen en weefsels en ondersteunt over een brede linie de 
gezondheid. Soms wordt er voor gekozen om vitamine C met andere nutri-
enten te vermengen om de opname van deze voedingsstof te ondersteunen. 
De gedachte achter deze enkelvoudige Vita-mine C van Vita Producten is, dat 
personen met een normaal en gezond voedingspatroon voldoende van deze 
nutriënten binnen krijgen om een goede opname van vitamine C te kunnen 
ondersteunen. Het belang van de inname van vitamine C is met betrekking 
tot de overige nutriënten net zo groot als de feitelijke invloed daarvan. Zo 
vormt vitamine C een synergie met onder andere Calcium en Magnesium. 
Vita-mine C fijnpoeder wordt sneller opgenomen in de darmen dan tablet-
ten of andere grovere vormen. Deze moeten immers eerst door enzymen 
worden afgebroken.

Inzetbaar bij:
    Verhogen van de weerstand;
    Ter bescherming tegen vrije radicalen;
    Voor het behoud van de gezondheid;

Vitamine C heeft direct een gunstige invloed op de biologische activiteit 
van:
    Vitamine A, alle vitamines van het B-complex, Vitamine H (Biotine) PABA,    
    Vitamine E, Calcium, Magnesium en IJzer;
    De invloed van nagenoeg alle andere vitamines en mineralen worden door
    vitamine C indirect geactiveerd.

Situaties waarin aanvulling van eventuele tekorten aan vitamine C in de 
dagelijkse voeding belangrijk kan zijn:
    Vermoeidheid, weerstand, tandvlees, slijmvliezen, ademhaling en bloed-           
    vaten.

Functies van vitamine C:
    Ondersteunt de energiehuishouding;
    Verhoogt de weerstand;
    Houdt de weefsels in goede conditie;
    Ondersteunt de aanmaak van collageen, bindweefsel en rode
    bloedlichaampjes.

Gynogeen
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Gynogeen 100 caps. 

Ingrediënten:  Witte leem, Lecithine 45%, 
Vitamines, Mineralen, Essentiële voe-
dingsstoffen.

Nutriënt                                  Hoeveelheid/caps.

58,3
0,08

0,3
0,4
0,5
0,5
0,4

100
7
2

8,4
0,2
2,3

0,12
0,2
0,2
0,9
0,9

7,5
4,6

3
0,30
0,30
0,02
0,30

1,7
1,66
6,78

4
179,9

5
3,91

1,2
15

2,01
0,2
1,5

185,3

150

Vit. A (palmitaat)
Bètacaroteen (natuurlijk)
Vit. B1 (thimine HCI)
Vit. B2 (riboflavine)
Vit. B3 (nicotinamide)
Vit. B5 (calcium D - panthotenaat)
Vit. B6 (pyridoxal HCI 98%)
Vit. B7 (biotine)
Vit. B11 (foliumzuur)
Vit. B12 (cyanocobalamine)
Vit. C (acidium ascorbicum 97%)
Vit. D (cholecalciferol)
Vit. E (d-alfa tocoferolsuccinaat)
Biofllavonoïde (citrus 60%)
Betaine anhydrous
Inositol
Choline bitratraat 98%
Molybdeen (ammonium hepta-
molybdate 7H20 10%
Magnesium (oxide)
Calcium (hydrogeenfosfaat)
Jodium (kelp)
IJzer (gluconaat dihydraat)
Zink (oxide)
Koper (sulfaat 5H20)
Mangaan (carbonaat)
Selenium (natriumseleniet 9,8%)
Chroom (III) chloride 6H2O 10%
Fosfor
Kalium (hydrogeenfosfaat)
Lecithine 45%

Calcium (hydrogeeenfosfaat)
Fosfos
IJzer (gluconaat dihydraat)
Magnesium(oxide)
Zink (oxide)
Koper (sulfaat 5H2O)
Vit. b6 (pyridoxal)
Lecithine 45%

Ascorbinezuur fijn poeder

 µg.
mg.
mg.
mg.
mg.
 mg.
mg.
µg.
 µg.
 µg.
mg.
 µg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
 µg.

mg.
mg.
µg.

mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
µg.

mg.
mg.
mg.

mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.

gr.

Nutriënt                                  Hoeveelheid/caps.

MagCal+ 100 caps.

Ingrediënten:  Witte leem, Lecithine 45%, 
Vitamine, Mineralen.

ECHELON 1

Vita-mine C 

Nutriënt                                   Hoeveelheid

                            Ontgiften en Suppleren
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Maaltijdvervanger. Vita-Totaal is een totaalvoeding voor personen die moe-
ten afvallen of eventuele tekorten in hun dagelijkse voeding op gezonde wij-
ze willen aanvullen. Dit middel is samengesteld op basis van hoogwaardige 
en natuurlijke grondstoffen, waaronder soja-eiwitten en fructose. Voor deze 
bestanddelen is gekozen, omdat veel mensen dierlijke eiwitten en geraffi-
neerde suikers niet goed kunnen verdragen. Bovendien is Vita-Totaal gluten-
vrij samengesteld. 

Vita Producten is er in geslaagd om het aantal kj in deze maaltijdvervanger 
laag te houden. De smaak is neutraal en fris, waardoor het middel gedurende 
een langere periode gebruikt kan worden. Dankzij het geringe aantal kj, de 
aangename smaak en vooral de hoge kwaliteit van de ingrediënten en het 
optimale productieproces, is de invloed van Vita-Totaal bijzonder. Het helpt 
om af te vallen, de gezondheid te bevorderen en geeft bovendien meer ener-
gie.

De toepassing:
Elke Vita-Totaal maaltijd bevat een compleet scala aan essentiële nutriënten 
die nodig zijn om gezond te blijven leven. Daarnaast vult deze maaltijdver-
vanger op termijn eventuele tekorten in het lichaam aan. Afhankelijk van 
het doel waarvoor Vita-Totaal wordt gebruikt, kunnen de laag gehouden kj 
worden aangevuld. In ieder geval heeft iedereen die Vita-Totaal twee keer 
per dag gebruikt minimaal een gezonde (warme) maaltijd nodig van 3500 
tot 4000 kj.

In de volgende gevallen kan Vita-Totaal worden geadviseerd:
    Als hulpmiddel bij een afslankdieet;
    Als hulpmiddel bij gewichtsregulatie;
    Als het lichaam bepaalde voedingsstoffen niet goed kan verdragen;
    Als vaste voedingskern bij rotatie- en eliminatiedieet;
    Als vervanging van gewone voeding wanneer deze om welke reden dan
    ook niet gebruikt kan worden. 

Nutri-Cerebra
Nutri-Cerebra  is een cerebrale voedingsproduct met cacaosmaak op basis 
van witte leem, Soja Lecithine, fructose, cacao, soja eiwitconcentraat, dex-
trose, innuline, guargum, weipoeder, melkeiwit en vanillearoma, citroenzuur 
en vitamines en mineralen. Door een uitstekende hersenvoeding heeft het 
product een grote responswerking in het lichaam waardoor het sterk regule-
rend werkt en de opname van nutriënten bevordert.

Nutri-Cerebra beschikt over aan aantal speciale B.R.E. frequenties die de 
stofwisseling, spijsvertering en lymf ondersteunen.

Systeem Regulatoren
De Systeem Regulatoren van Vita Producten B.V. bieden ondersteuning van 
de fysiologische functies. Doel: Ondersteuning diverse systemen, waaronder 
centraal zenuwstelsel, stofwisseling, afweer, drainage en schimmelpreven-
tie.

Systeem Regulator A
Systeem Regulator A is een middel dat is samengesteld ter ondersteuning 
van het neurologisch systeem.

Inzetbaar bij:
    Gevoeligheid van diverse aard;
    Ondersteuning functie centraal zenuwstelsel.

  

Vita-Totaal
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Vita-Totaal 600 gram

Ingrediënten: Soja eiwit concentraat, dex-
trose, innuline-vezels, soja lecithine, guar- 
gum, vanille aroma, citroenzuur.

Nutriënt                        Hoeveelheid/100 gram

39
34

4
17

2,92
14,8
2,24

2,4
1,3

1,92
21,6

2,2
170
108
250
900
103
359

96
8,33

3,3
13,4
10,7

2000

 µg.
mg.
mg.
mg.

mg.
mg.  
mg.
 µg.
mg.
 µg.
mg.
mg.
µg. 

mg.
mg.
 µg.
mg.
 µg.
mg.
mg.
mg.
mg.
 µg.
 µg.

Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
Vezels
Energiewaarde

Vitamines en mineralen
Vita. A (palmitaat)
Vit. E (d-alfa tocoferolsuccinaat)
Vit. D3
Foliumzuur
Vit. B1 (thiamine HCL)
Vit. B2 (riboflavine)
Vit. B3 (nicotinamide)
Vit. B6 (pyridoxine HCL)
Vit. B12 (vit B12, 01%)
Vit. C (acidum ascordbicum)
Vit. C (magnesium ascorbaat)
Biotine 2% (vit. H)
Calcium (calciumdifosfaat)
Natrium (natriumchloride)
IJzer (ijzeramoniaat)
Zink (zinkcitraat)
Mangaan (mangaancitraat)
Kalium (kaliumdichloride)
Koper (koper aminochelaat)
Selenium (seleniummethionine)

             328 Kcal (1359 KJ)

ECHELON 1                                Bewustzijnsniveau
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Systeem Regulator B
Systeem Regulator B is een middel dat is samengesteld om de weerstand 
tegen ongunstige schimmels in de darmen en op de huid te verhogen. Het 
middel is voor inwendig gebruik, maar kan ook uitwendig gebruikt worden, 
bijvoorbeeld bij de nagels.

Inzetbaar bij:
    Verhogen van de weerstand bij fungoïde verschijnselen.

Systeem Regulator C
Systeem Regulator C is een middel dat is samengesteld om de stofwisseling 
te stimuleren en te ondersteunen. Dit middel is goed inzetbaar om de weer-
stand te verhogen.

Inzetbaar bij:
    Bevorderen stofwisseling;
    Verhogen weerstand.

Systeem Regulator L
Systeem Regulator L is een middel dat is samengesteld ter ondersteuning 
van drainage en het totale lymfesysteem, alsmede de pH-waarde van de 
lymfe. Het aandachtsgebied is lymfe-, long- en leverdrainage. Daarnaast 
activeert dit middel het immuunsysteem.

Inzetbaar bij:
    Totale lymfesysteem;
    Longen; 
    Lever;
    Immuunsysteem.

Nutri-Cerebra

Ingrediënten: Witte Leem, Soja Lecithine 
45%, fructose, cacao, soja eiwit concen-
traat, dextrose, innuline guargum, wei-
poeder, melkeiwit, cacao en vanille aroma,   
Citroenzuur, vitamines en mineralen.
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Nutriënt                          Hoeveelheid/100 gram

3,9 gr.
18 gr.
40 gr.

1,7 gr.
36 gr.

0,29 mg.
1,48 mg.
0,22 mg.
0,24 mg.
0,13 mg.
0,19 mg.
2,16 mg.
0,22 mg.
0,02 mg.

11 mg.
2,5 mg.
0,1 mg.

10,3 mg.
3,59 mg.

9,6 mg.
0,8 mg.

0,33 mg.
13,4 mg.

1,1 mg.
0,2 mg.

Eiwitten 
Vetten
Koolhydraten
Vezels
Mineralen
Energiewaarde

Vitamines en mineralen
Vita. A (palmitaat)
Vit. E (d-alfa tocoferolsuccinaat)
Vit. D3
Foliumzuur
Vit. B1 (thiamine HCL)
Vit. B2 (riboflavine)
Vit. B3 (nicotinamide)
Vit. B6 (pyridoxine HCL)
Vit. B12 (vit. B12, 01%)
Vit. C (acidum ascordbicum)
Vit. C (magnesium ascorbaat)
Biotine 2% (vit. H)
Calcium (calciumdifosfaat)
Natrium (natriumchloride)
IJzer (ijzeramoniaat)
Zink (zinkcitraat)
Mangaan (mangaancitraat)
Kalium (kaliumdichloride)
Koper (koper aminochelaat)
Selenium (seleniummethionine)

 328 Kcal (1359 KJ)

ECHELON 1

Samenstelling Systeem Regulator A: Aesculus hippocastanum, Anisa stel-
lata, Caluna vulgaris, Euphorbia resinifera, Lachnanthes.       
                                                                                  
Samenstelling Systeem Regulator B: Arteria auricularis, Articulatio humeri, 
Atlas Umbilicus.

Samenstelling Systeem Regulator C: Anisa stellata Ferrum Picricum, Kalium 
Carbonicum, Magnesia bromata,Sulpfur Zincum, Valerianicum.

Samenstelling Systeem Regulator L: Argentum chloratum, Betula pubes-
cens, Hepar sulphuricum, Natrium muriaticum, Niccolum cebaltum.

                            Ontgiften en Suppleren
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Het toepassingsgebied van Tea-tree is zeer divers. Deze olie ondersteunt on-
der andere de luchtwegen, urinewegen, huid en vagina. Diverse micro-orga-
nismen kan men energeren met deze olie. Met name om de vaginale hygiëne 
te ondersteunen is Tea-tree een prima middel. 

Tea-tree kan op verschillende manieren worden toegepast. Bijvoorbeeld via 
verdamping, kompressen, inhaleren en inname. Bij baden, massage en acu-
punctuur (reflexpunten) heeft Tea-tree een prima invloed. 
De olie is oplosbaar in 85% (VV) ethanol bij 20 graden Celsius. 

Het gaat daarbij om één deel olie op twee delen ethanol. Voor het verdunnen 
van Tea-tree olie met water is 1:10 de beste verhouding.

Enkele toepassingsgebieden van Tea-tree olie:
Voor inwendig gebruik en direct gebruik op de huid is alleen zuivere Tea-tree 
olie geschikt. 

    Bij jeugdpuistjes/gezicht algemeen
Meerdere malen per dag in masseren met de pure en/of verdunde Tea-tree. 
Gezichtsstoombad waaraan enkele druppels Tea-tree is toegevoegd. Regel-
matig masseren met verdunde Tea-tree olie.

     Bij zwakte
Tea-tree door de ruimte verstuiven en verdampen. Stoombad nemen waar-
aan enkele druppels Tea-tree zijn toegevoegd.

     Behoud soepele gewrichten
De gevoelige huid inwrijven met enkele druppels Tea-tree olie.

     Verzachtende invloed op de luchtwegen
Tea-tree olie door middel van geurlampje of lampje door de kamer versprei-
den of direct aan het geopende flesje ruiken.

     Voor een sterke blaas
Enkele druppels toevoegen aan het badwater

     Voor een goede darmwerking
Enkele druppels verdund met water opdrinken. Let op: alleen de zuivere Tea-
tree olie is geschikt voor inwendig gebruik. Buik in masseren.

     Bij gevoeligheid voor wisselende weersinvloeden 
Tea-tree verdampen of verstuiven door de ruimte.

     Haar en hoofdhuid
Enkele druppels Tea-tree olie toevoegen aan de shampoo.

     Bij kriebel in de keel/verzachtende invloed op de keel
Tea-tree verdampen of verstuiven door de ruimte. Een stoombad nemen 
waaraan enkele druppels olie is toegevoegd. Gorgelen met verdunde Tea-
tree olie.

     Verzorging van lipblaasjes
Plekken meerdere malen per dag inmasseren met onverdunde Tea-tree.

     Hoofdluis
Het is noodzakelijk om ook de kleding, beddengoed en dergelijke te ontsmet-
ten. Dan kan door enkele druppels Tea-tree aan het wasgoed toe te voegen. 
De leefomgeving vervolgens besproeien met in water verdunde Tea-tree met 
behulp van bijvoorbeeld een plantenspuit. Haar en hoofdhuid wassen met 
verdunde Tea-tree.

     Ter ontspanning voor het hoofd 
Wrijf de slapen in met onverdunde Tea-tree en de olie verdampen of verstui-
ven door de ruimte. 

  

Tea-tree
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Tea-tree

Een traditie uit Australië met anti-
septische kracht.

Tea-tree is een olie die wordt gewonnen 
uit de bladeren van de Melaleuce alter-
infolia. Deze plant komt voor in Australië, 
Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea en is 
verwant met de Eucalyptus en Kruidnagel. 
De antiseptische kracht van deze plant is 
12 maal groter dan Fenol. De Aboriginals 
gebruiken deze olie al eeuwen. In Australië 
is het een geregistreerd middel met een 
hoog terpenen-4 gehalte en een laag cinol-
gehalte, waardoor het vriendelijk voor de 
huid is. De invloed van Tea-tree bij vaginale 
ongemakken is opzienbarend. Er zijn in de 
loop der jaren grondige studies naar dit 
product uitgevoerd. Niet alleen in Austra-
lië (Penfold), maar ook in Nederland (van 
Hulssen en Meyer) en in Frankrijk (Belaiche, 
Tisserand).

ECHELON 1                                Bewustzijnsniveau
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     Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid
De huid voor het slapen gaan insmeren met onverdunde Tea-tree olie. Be-
treft het grote delen van de huid, dan kan de huid worden ingesmeerd met 
zuivere olijfolie (eerste persing) waaraan Tea-tree is toegevoegd. Enkele 
druppels Tea-tree aan het badwater toevoegen.

     Huishouden
U kunt enkele druppels Tea-tree toevoegen aan allerlei schoonmaak- en on-
derhoudsmiddelen. Het kan ook geconcentreerd of verdund met water ge-
bruikt worden. Tevens is het prima geschikt voor gebruik in de was of was-
droger. Niet gebruiken in relatie met plastic materialen.

     Insecten parasieten
Kamer besproeien met water verdunde Tea-tree. Of Tea-tree verdampen 
door middel van een geurlampje. Planten besproeien met water verdunde 
Tea-tree. Insectenbeet inmasseren met onverdunde olie.

     Branderige en vermoeide voeten
Voeten en benen inmasseren met onverdunde Tea-tree. Doek gedrenkt in 
lauwwarm water verdund met Tea-tree en daarmee de voeten of benen ver-
binden. 

     Voor het behoud van een normale bloeddruk
Direct aan het flesje ruiken en/of verdampen, of verspreiden door de ruimte.

     Bij vermoeidheid en lusteloosheid
Direct aan het flesje ruiken en/of verdampen of verspreiden door de ruimte.

     Mond en adem
Spoelen met verdunde Tea-tree. Tandvlees inmasseren.

     Oor
De oren spoelen met verdunde Tea-tree. Tea-tree toevoegen aan zuivere 
olijfolie (eerste persing) en hiermee de oren spoelen/inweken.

     Bij stress, in spannende tijden, examenspanning en sombere, prikkelbare 
en neerslachtige gevoelens
Direct aan het geopende flesje ruiken. Door ruimte verstuiven of verdampen. 
Bij examenspanning, plankenkoorts en soortgelijke situaties enkele druppels 
op bijvoorbeeld een sjaaltje sprenkelen dat u de hele dag bij u draagt.

     Ondersteuning bij schimmels (huid/nagel/vagina)
Meerdere malen per dag inmasseren met onverdunde Tea-tree. De vagina 
meerdere malen per dag inwendig spoelen met verdunde Tea-tree. 

     Verzorging van wratten
Meerdere malen per dag aanstippen met een in Tea-tree gedrenkt watten-
staafje. Enkele druppels per dag op de plek laten inweken. Een watje/gaasje 
in Tea-tree geweekt verbinden op de plek. 

     Bij een zongevoelige huid
Tea-tree niet tijdens het zonnen gebruiken. Na het zonnen de huid inmas-
seren met verdunde Tea-tree. 

                                                                                                 

  

 

Tea-tree

ECHELON 1

13

Geschiedenis

De olie wordt al duizenden jaren gebruikt 
door de oorspronkelijke bewoners van 
Australië: de Aboriginals. Ruim 40 000 jaar 
geleden ontdekten zij de geneeskrachtige 
werking van de bladeren. Ze gebruikten het 
niet enkel om thee van te maken, maar ook 
om wonden te behandelen, infecties en 
luchtwegaandoening tegen te gaan. 

Hun kennis over die zaken werd enkel mon-
deling overgeleverd in vertelling en zangen, 
die ‘dreamings’ worden genoemd. Het is 
pas in het jaar 1770 dat de boom de naam 
‘teatree’ krijgt. Deze naam werd gegeven 
door James Cook, die op zijn expeditie naar 
Australië de bladeren met de sterke geur 
ontdekte en die meenam naar Engeland. 
Daar maakte hij er thee van, vandaar de 
naam ‘teatree’, of theeboom in het Neder-
lands. Ook tijdens WO II werd de olie vaak 
gebruikt om wonden te verzorgen. Na de 
oorlog kwamen de antibiotica op, waardoor 
theeboomolie wat vergeten werd. 

Tot daar in de jaren ‘60 verandering in 
kwam met de hippiecultuur. Zij twijfelden 
aan de chemische middelen en grepen 
terug naar de natuurgeneesmiddelen, 
waaronder theeboomolie.

                            Ontgiften en Suppleren
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Vita-Lotion, Vita-Crème, Vita-Wascrème en Vita-
kinésiszalf 
Doel: methodische verzorging van het epidermis, dermis en sub-cutane bind-
weefsel.
Vita Therapeutische Cosmetica bestaat uit Vita-Lotion, Vita-Crème en Vita-
Wascrème. Deze producten zijn samengesteld als een voedingssupplement 
voor de huid, waarin alle vitaminen en mineralen verwerkt zijn die de huid 
nodig heeft. 
Chlorofyl vormt de basis van de drie producten terwijl Jojoba-olie aan de 
lotion en de crème is toegevoegd. Deze stoffen beschermen tegen negatieve 
milieu-invloeden van buitenaf terwijl de overige nutriënten het weefsel en 
de cellen van het dermis, epidermis en het onderhuids bindweefsel reinigen, 
beschermen en opbouwen. Zo bevat Jojoba veel vitamine E, dat tevens een 
sterk anti-oxidant is, en stoffen die identiek zijn aan huideigen talg. 
Het product voorkomt diverse huidaandoeningen. Het is evident dat deze se-
rie door de werking een basiscosmetisch product is dat de huid van gezicht, 
handen, voeten en de overige lichaamsdelen in topconditie houdt.

Cosmetische toepassing:
    Dagelijks gebruik en minimaal één maal per week een ‘Crèmemasker’;
    Voor het verkrijgen en behouden van een goed doorvoede gezonde huid; 
     Ook toe te passen voor overige lichaamsdelen, zoals voeten en op plaatsen
    van strakke kleding;
    Geschikt voor alle huidtypen en voor dag/nacht gebruik.

Therapeutische toepassing:
    In alle gevallen van blijvende huidirritatie;
    Bij huidirritatie na het scheren voor zowel mannen als vrouwen is Vita-
    Lotion in te zetten.
    Jeukende’ aandoeningen te energeren met Vita-Lotion mede door toe- 
   voeging van Phloem.
    Vitakinésiszalf niet cosmetisch in te zetten, uitsluitend ter ondersteuning
    van huidaandoeningen.

Enkele belangrijke grondstoffen voor de huid:
    d-Alfa-tocoferol (Vitamine E) - Zorgt voor een goede doorbloeding, elimi-
    neert vrije radicalen en houdt spier- en huidweefsel in stand;
    Retinol (Vitamine A) - Regeneratie van (huid)cellen en houdt weefsel ge-
    zond;
    Kaliumsorbaat - Stimuleert zuur- en vochtbalans van de huid;
     Magnesium - Noodzakelijk voor gezond weefsel en opbouw en afbraak van
    DNA en RNA;
    Selenium - Energeert vrije radicalen en houdt (huid)weefsel soepel;
    Silicium - Vorming bindweefsel, voorkomt huiduitslag;
    Zink - Energeert vrije radicalen en houdt huid- en bindweefsel soepel en
    gezond;
    Calcipotriol (Vitamine D3) - Is een goede energeia tegen huidaandoenin-
    gen;
    Phloem - Voorkomt jeuk;
    Biotine (vitamine H) - Voorkomt ontstoken schilferige huid.

Gebruiksadvies
Cosmetisch of therapeutisch gebruik - ‘s Morgens en ‘s avonds, als reinigings- 
en verzorgingsproduct voor gezicht en handen. Eerst reinigen met Vita-Was-
crème, daarna de VIta-Lotion of de Vita-Crème goed inmasseren. 

    Crèmemasker - Reinigen met Vita-Wascrème, Vita-Lotion dun aanbren-
    gen en inmasseren, daarna in een dikke laag de Vita-Crème aanbrengen
    en deze ca. 10 min. laten intrekken. Hierna inmasseren. 

Therapeutische 
Cosmetica
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Vita-Lotion

Nutriënt                             Hoeveelheid/100 ml.

3 mg.
2,4 mg.

18 ie
13 mg.

8 mg.
1,9 mcg.
50 mcg.

3,76 mg.
16,5 mg.
20 mcg.

215 mcg.
160 mcg.
150 mg.

2 gr.

Vit. B5 (calcium-D-pantothenaat)
Vit.E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)
Vit. A (palmitaat)
Magnesium (fosfaat)
Calcium (chloride)
Selenium (natriumseleniet)
IJzer (ammoniumcitraat)
Silicium (dioxide)
Phosphoricum
Zink (sulfaat)
Vit. D3 (chlorocalciferol)
Foliumzuur 
Natrium (methyloxybenzaat)
Phloem (glycerine maceraat)

ECHELON 1                                Bewustzijnsniveau
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6,75 mg.
6,25 mg.

35 ie
3,38 gr.

2,4 mcg.
2,5 mcg.

10 mg.
300 mcg. 

43 mg.
250 mcg.
275 mcg.

10 mg.

Vit. B5 (calcium-D-pantothenaat)
Vit.E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)
Vit. A (palmitaat)
Sol sorbitol 70%
Selenium (natriumseleniet)
Silicea
Natrium phosphoricum
Zink (sulfaat)
Vit. H (biotine)
Foliumzuur
Vit. D (choloecalciferol)
Lavendel olie

Therapeutische 
Cosmetica
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Vita-Lotion
Ingrediënten: Ingrediënten: Aqua, Cetiol V, Lanettewas, Glycerine, Jojoba-
olie 1,5%, Methyloxybenzoaat natrium, Chlorofyl koper complex 0,075%.

Vita-Crème
Ingrediënten: Aqua, Cetiol V, Emulgade, Jojoba-olie 2,25%, Corbitol, Alfalfa-
tinctuur 0,25%, Lavendelolie, Vitamines, Mineralen.

Vita-Wascrème
Ingrediënten: Aqua, Lanettewas, Cetiol, Natriumlaurylsulfaat,  Cocosvetzuur, 
Sorbinezuur, Methyloxybenzoaat natrium, Chlorophyllinum 0,005%, Hama-
melis extract, Lavendelolie.

Vitakinésiszalf
Vitakinésiszalf in opgebouwd uit nutriënten voor diverse weefsels en is voor-
zien van een zodanige energetische lading dat de werking vele malen wordt 
versterkt en via acupunctuurpunten en meridianen in het lichaam wordt 
verspreid. Zo bezit Vitakinésiszalf energetische clusters op het gebied van 
celwerking, celzouten, diverse weefsels waaronder huid- en bindweefsel, 
zuurbase evenwicht, chakra- en acupunctuurpunten deblokkade. Het pro-
duct dient onder andere om bij magneetveld-infraroodlichtbehandelingen te 
worden ingestraald waardoor het totaaltherapeutisch en zeer diep in het li-
chaam effectief kan zijn. Naast deze behandelmethode kan de Vitakinésiszalf 
gebruikt worden bij diverse aandoeningen. 

Ingrediënten: Lanettecrème, Aqua, Cetiol, V. Lanettewas, Glycerine, Jojoba-
olie, 1,5% Methyloxybenzaat, natrium,  Chlorofyl kopercomplex 0,075%, Vi-
taminecomplex.                                                                                

Vita-Crème

Nutriënt                             Hoeveelheid/100 ml.

ECHELON 1

Gebruiksaanwijzing Vitakinésiszalf 
- Bij magneetveld-infraroodlichtbehande-
ling: een weinig Vitakinésiszalf aanbrengen 
en op locatie en /of meridiaanpunten 
instralen.
- Bij thuisgebruik: regelmatig Vitakinésis-
zalf op de locatie en/of energiepunten en 
goed inmasseren.
-  Overige gebruik, zoals voetreflex en 
andere reflexpuntbehandelingen: goed 
op punten inmasseren en gebruiken als 
massagezalf.

Vita-Lotion, Vita-Crème, Vita-Wascrème en 
Vitakinésiszalf kennen geen negatieve ef-
fecten. Producten droog en koel bewaren. 

                            Ontgiften en Suppleren


