
OLIGO PHARMA

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

VASCU-VITAAL
Een methode om uw bloedvaten schoon te houden

®
MET PLANTENEXTRACTEN

Zorgvuldig samengesteld voedingssupplement 
met vitamines, mineralen, aminozuren 
(sporenelementen en plantenextracten)



OLIGO PHARMA VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Oligo Pharma BV
Veenendaal - Holland
e-mail: info@oligo-pharma.com   

Ingrediënten
Micro kristallijne cellulose (vulstof), choline bitartraat, L-ascorbinezuur, kalium citraat, calcium carbonaat, silicon dioxide 
(vulstof), meidoorn extract, magnesium oxide, calcium-D-pantothenaat, para-aminobenzoëzuur, cysteïne, magnesium stea-
raat (antiklontermiddel), rijstzemelen, isoflavonoïden, lecithine, lijnzaad, hydroxypropyl methylcellulose (vulstof), mariadistel 
extract, bromelaïne, echinacea extract, knoflook poeder, inositol, nicotinamide, titanium dioxide (kleurstof), gemberwordtel, 
ginkgo blad poeder, cayenne, zink citraat, pyridoxine hydrochloride, L-methionine, poly-sorbaat (bevochtigingsmiddel), talk 
(antiklontermiddel), d-alpha tocopherol succinaat, koper chlorofylline, riboflavine, koper gluconaat, thiamine hydrochloride, 
maltodextrine (vulstof), retinol acetaat, mangaan citraat, ijzeroxide (kleurstof), vanille arome (smaakstof), cyanocobalamine, 
foliumzuur, natrium seleniet, chromium sulfaat, kalium jodide, bijenwas (glansstof) biotine, cholecalciforol.

Samenstelling 10 tabl. %ADH
Vitamine A (als retinolacetaat) 800 µg 100%
Vitamine B1 (als thiamine hydrochloride) 4,4 mg 400%
Vitamine B2 (riboflavine) 10 mg 714%
Niacine (als nicotinamide)(B3) 70 mg 438%
Pantotheenzuur 
(als calium-D-pantothenaat)(B5) 330 mg 5500%
Vitamine B6 (pyridoxine HCL) 25 mg 1785%
Foliumzuur 600 µg 300%
Vitamine B12 (als cyanocobalamine) 667 µg 26680%
Biotine 70 µg 140%
Vitamine C (als ascorbinezuur) 1500 mg 1875%
Vitamine D (als cholecalciferol)(D3) 25 µg 500%
Vitamine E (als d-alfa-tocoferol succinaat) 12 mg 100%

Mineralen  
Calcium (als calcium carbonaat) 330 mg 41%
Magnesium 
(als magnesium oxide) 250 mg 67%
Koper (als koper gluconaat) 1000 µg 100%
Kalium (als kalium citraat) 330 mg 17%
Jodium (als kalium jodide) 100 µg 67%
Zink (als zink citraat) 10 mg 100%
Selenium (als natrium seleniet) 170 µg 309%
Mangaan (als mangaan citraat) 1 mg 50%
Chroom (als chroom sulfaat) 70 µg 175%

Kruiden  
Meidoorn extract 500 mg *
Iso-flavonoiden (soja) 200 mg *
Lijnzaad/vlas poeder 200 mg *
Maria distel extract 125 mg *
Echinacea purpurea extract 100 mg *
Knoflook poeder extract 100 mg *
Ginkgo blad 50 mg *
Gember wortel poeder 50 mg *
Cayenne poeder 50 mg *

Aminozuren  
L-Cysteïne 250 mg *
L-methionine 25 mg *

Overige actieve bestanddelen  
Choline (als L-choline bitartraat) 670 mg *
Para-aminobenzoëzuur (PABA) 330 mg *
Lecithine 200 mg *
Rijst eiwit concentraat 200 mg *
Bromelaine enzym (2000 GDU/G) 100 mg *
Inositol 100 mg *

Aanbevolen dagelijkse dosering
Reinigingsdosering: voor de intensieve invloed van de kuur dagelijks 10 tabletten verdeeld over de dag direct na de maaltijd 
met veel water innemen. Onderhoudsdosering: 3 á 4 tabletten per dag. Deze aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Bewaar dit product droog, koel en buiten bereik van kinderen. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een 
gevarieerde voeding. Een evenwichtige gevarieerde voeding en een bewuste leefwijze zijn van belang voor een goede 
gezondheid. Niet geschikt voor kinderen onder de 15 jaar. Niet te gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding. 
Dit product kan sporen van soja en gluten bevatten.

Vascu-Vitaal met plantenextracten is een complex, breed samengesteld voedingssupplement (kruidenextracten, 
vitamines, mineralen en vele andere nuttige stoffen) speciaal ter dagelijkse ondersteuning van hart, bloedvaten en de bloed-
circulatie. Crateagus/meidoorn-extract en vitamine B1 ondersteunen het hart en vitamine C draagt bij aan de conditie van 
de bloedvaten door de vorming van collageen. Bovendien zijn vele andere kruidenextracten toegevoegd zoals Sylibum 
marianum (mariadistel), Ginkgo (bloedcirculatie), Echinacea (weerstand) en ook de stoffen choline, rutine, alpha-lipoïnezuur, 
isoflavonoïden en OPC. Geproduceerd volgens GMP-normen. 
Leverbaar in verpakking à 300 en 600 tabletten.


