In de Axium serie zijn ook verkrijgbaar:
• Axium Multi
Speciale samenstelling die ter aanvulling op de voeding, voorziet
in 100% van de dagelijkse hoeveelheid aanbevolen vitaminen.
Aangevuld met Echinacea voor extra ondersteuning van de weerstand.
• Axium multi extra
voor energie en extra weerstand, vanaf 12 jaar.
• Axium multi extra vrouw
voor energie en extra weerstand. Speciale samenstelling voor de vrouw.
• Axium multi extra man
voor energie en extra weerstand. Speciale samenstelling voor de man.
• Axium multi extra 50+
voor energie en extra weerstand. Speciale samenstelling voor mensen
van 50 jaar en ouder.

Wil je meer informatie, ben je tevreden
over het product of heb je een opmerking?
Laat het ons weten.
Kernpharm b.v., Postbus 26, 5460 AA Veghel
Gratis infonummer: 0800-0997773
info@kernpharm.nl • www.axium-vitaminen.nl

Axium gebruiksaanwijzing

Kernpharm is onderdeel van de sanofi-aventis Groep

Van harte gefeliciteerd! Je hebt zojuist een goede keuze gemaakt voor je gezondheid.
Axium geeft jouw lichaam extra ondersteuning en zorgt voor je dagelijkse extra energie en weerstand.
Want blijf je je goed voelen dan kun je de nieuwe dag aan. Elke dag weer, het hele jaar door.
Axium
Sinds 1960 is Axium actief in de markt voor voedingssupplementen. Axium is het vitaminemerk dat staat voor hoogwaardige kwaliteit en
complete samenstellingen. De samenstellingen bevatten veelal vitaminen in hoge doseringen, vaak aangevuld met mineralen en speciale
kruiden voor de verhoging van je weerstand. Met Axium zorg je extra goed voor je lichaam. Je voelt het verschil.

Enkele vragen aan jou als Axium gebruiker

Een gezonde levensstijl

De ervaringen van Axium gebruikers zijn erg waardevol voor ons. Ben je tevreden, dan horen wij dat graag.
Ben je niet tevreden dan horen wij dat nog liever. Beantwoord daarom de vragen bij voorkeur nadat je Axium
een paar weken hebt gebruikt en stuur het formulier op naar Kernpharm b.v., Antwoordnummer 33, 5460 VB
in Veghel. Zo help je ons op de hoogte te blijven van ervaringen en wensen van Axium gebruikers.
Bovendien ontvangt elke 25e inzender één gratis verpakking Axium.
Ben je tevreden
over het product
1. Ben je een man of vrouw? (omcirkel het goede antwoord)
Man/vrouw
heb je een opmer of
ki
2. Wat is je geboortejaar?
Laat het ons wet ng?
en.

Een gezonde levensstijl begint bij gezond eten. Gezond eten betekent gevarieerd eten met voldoende groenten en fruit en zo weinig
mogelijk verzadigd vet. Naast een gezond eetpatroon vormt regelmatige lichaamsbeweging een belangrijk onderdeel van een gezonde
levensstijl. Verantwoord eten en voldoende beweging vormen de toegang tot een gezond leven met voldoende energie en een goede
weerstand.

Vitaminen en mineralen
Bewegen, voelen, ruiken, zien, horen, proeven en denken. Functies, die je lichaam elke dag als vanzelfsprekend weer vervult. Hiervoor
heb je vitaminen en mineralen nodig. Op elke leeftijd, in elke levensfase en elke dag weer. Zonder vitaminen en mineralen is functioneren
onmogelijk. Ze zijn essentieel voor het behoud van een goede gezondheid. Met de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden zorg
je ervoor dat je jezelf energiek en fit voelt en dat je goed kunt blijven functioneren.

3. Welk Axium product gebruik je?

Voor iedereen heeft Axium een specifieke (multi)vitamine in het assortiment.
4. Hoe ben je in aanraking gekomen met Axium?
❏ advertentie/TV
❏ via drogisterij/apotheek
❏ via via
❏ internet
❏ anders:
5. Waarom kies je voor Axium?
❏ kwaliteit/prijsverhouding
❏ hooggedoseerd en compleet
❏ actie-aanbieding
❏ anders:
6. Welk rapportcijfer zou je Axium geven (1 t/m10)?

www.axium-vitaminen.nl
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Axium B50 extra
bij vermoeidheid, voor
lichamelijke en geestelijke
energie

B35560.05

8. Wanneer mijn inzending de 25e inzending is, ontvang ik graag 1 gratis verpakking Axium (vul variant in).

B35000.A01

7. Overige vragen/suggesties/opmerkingen:

Axium C1000 extra
voor extra weerstand

Axium Hoge D extra
voor sterke botten en tanden

Axium E Forte 400 I.E.
voor vitaliteit,
hart en bloedvaten

Jouw extra energie en weerstand uit het groene doosje
15-01-10 12:05

Axium B50 extra
Axium B50 extra is een voedingssupplement met een groot aantal B vitaminen in een hoge dosering, aangevuld met natuurlijke bestanddelen.
Axium B50 extra helpt wanneer je je vermoeid en lusteloos voelt. Het uitgebreide vitamine B complex geeft meer lichamelijke en geestelijke energie.
Kortom, een compleet vitamine B voedingssupplement dat je helpt gezond te blijven.

Samenstelling: Actieve bestanddelen (per capsule)
Hoeveelheid
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Pantotheenzuur (B5)
Vitamine B6
Foliumzuur (B11)
Vitamine B12
Biotine
Cholinebitartraat
Inositol
PABA
Biergist

50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
25 mg
400 mcg
50 mcg
50 mcg
20 mg
20 mg
20 mg
100 mg

%ADH*
4545%
3571%
313%
833%
1786%
200%
2000%
100%

Aanbevolen dagelijkse dosis:
1 Capsule met wat water innemen, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd. Geschikt
voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Aanbevolen dagdosering niet
overschrijden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde
voeding.

Bewaren:

Bij kamertemperatuur (15-25ºC) op een droge en
donkere plaats. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Na gebruik de pot goed sluiten.

Inhoud:

*ADH is de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

60 capsules à 1550 mg.

Ingrediënten:
Capsulewand: Gelatine, Glycerol, Sorbitol, Kleurstoffen
(ijzeroxide, cochenillerood).
Capsule-inhoud: Zonnebloemolie, Vitaminen, Sojalecithine, Biergist, Calciumcarbonaat, Cholinebitartraat,
Inositol, Paba, Etylalcohol.

Axium hoge D extra
Axium hoge D extra is een voedingssupplement met een dosering vitamine D (aanbeveling van de Gezondheidsraad), aangevuld met Vitamine K,
Calcium en Borium. Vitamine D en Calcium zijn essentiële bouwstoffen voor de aanmaak en het behoud van sterke botten. Vitamine D wordt onder
invloed van zonlicht in de huid aangemaakt. Bij een donkere of een oudere huid wordt minder Vitamine D door het lichaam geproduceerd. Aanvulling
met Axium hoge D extra voorziet in de verhoogde behoefte aan vitamine D. Vitamine K zorgt voor een betere opname van Calcium in de botten en
Borium helpt bij de vorming van botten. Kortom, een compleet vitamine D voedingssupplement dat je helpt gezond te blijven.

Samenstelling: Actieve bestanddelen (per tablet)
Hoeveelheid
Vitamine D3 (cholecalciferol)
Vitamine K1 (fytomenadion)
Calcium
Borium

10 mcg
37,5 mcg
120 mg
1,5 mg

%ADH*
200%
50%
15%

*ADH is de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Ingrediënten:
Calciumcitraat, Vulstof (microkristallijne cellulose),
Antiklontermiddelen (siliciumdioxide, magnesiumstearaat), Vitaminen, Natriumboraat, Boorzuur.
Coating: Hypromellose, Microcristallijne cellulose,
Stearinezuur, Magnesiumstearaat, Glycerine,
Kleurstoffen (titaandioxide).

Aanbevolen dagelijkse dosis:
1 Tablet (10 mcg) met wat water innemen, bij voorkeur
tijdens of na de maaltijd. Geschikt voor alle leeftijden.
Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Axium C1000 extra
Axium C1000 extra is een voedingssupplement met vitamine C in een hoge dosering, aangevuld met natuurlijke bestanddelen. Vooral ouderen,
opgroeiende kinderen en mensen die roken kunnen een verhoogde behoefte aan vitamine C hebben. Axium C1000 extra bouwt extra weerstand op.
Je houdt je natuurlijke afweersysteem paraat en de antioxidanten beschermen tegen vrije radicalen. Met Acerola en Rozenbottel omdat deze rijk zijn
aan natuurlijke vitamine C. De overige bestanddelen zorgen ervoor dat vitamine C goed door je lichaam wordt opgenomen. Kortom, een compleet
vitamine C voedingssupplement dat je helpt gezond te blijven.

De Gezondheidsraad adviseert per dag:
Kinderen t/m 6 jaar
10 mcg
Zwangere vrouwen
10 mcg
Volwassenen ouder dan 60 jaar
10 mcg
De Gezondheidsraad adviseert per dag voor:
• mensen met een donkere huidskleur
• gesluierde vrouwen
• mensen die weinig buiten komen (minder dan 15 minuten per dag)
Kinderen en volwassenen
10 mcg
Vrouwen vanaf 50 jaar
20 mcg
Mannen vanaf 70 jaar
20 mcg

Bewaren:

Bij kamertemperatuur (15-25ºC) op een droge en
donkere plaats. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Na gebruik de pot goed sluiten.

Inhoud:
60 tabletten à 1000 mg.

Axium E Forte 400 I.E.
Axium E Forte 400 I.E. is een voedingssupplement met natuurlijke vitamine E in een hoge dosering, aangevuld met Tarwekiemolie.
Deze samenstelling is goed voor hart, bloedvaten en huid. Het is goed voor de doorbloeding, stimuleert het immuunsysteem en beschermt
tegen ouderdomsverschijnselen. Vitamine E, een belangrijke antioxidantvitamine, beschermt de cellen tegen vrije radicalen die kunnen
ontstaan door factoren als stresssituaties, roken, teveel zon, milieuvervuiling, etc. Tarwekiemolie is een rijke bron van vitamine E en is
ondersteunend. Tarwekiemolie wordt traditioneel gebruikt voor het welzijn van het cardiovasculaire systeem en voor een goede bloedsomloop. Het
helpt de huid mooi te houden. Kortom, een compleet vitamine E voedingssupplement dat je helpt gezond te blijven.

Samenstelling: Actieve bestanddelen (per tablet)
Hoeveelheid
Bèta-caroteen (pro-vitamine A)
Vitamine B6
Vitamine C
Vitamine E
Bioflavonoïden
Rutine
Hesperidine
Acerola
Rozenbottel

6 mg
2,6 mg
1000 mg
10 mg
50 mg
1 mg
1 mg
10 mg
15 mg

%ADH*
186%
1250%
83%

*ADH is de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Aanbevolen dagelijkse dosis:
1 Tablet met wat water innemen, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd. Geschikt
voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Aanbevolen dagdosering niet
overschrijden.

Bewaren:

Bij kamertemperatuur (15-25ºC) op een droge en
donkere plaats. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Na gebruik de pot goed sluiten.

Inhoud:
60 tabletten à 1475 mg.

Ingrediënten:
Vitamine C, Vulstof (microkristallijne cellulose), Glansmiddelen (stearinezuur, magnesiumstearaat, carnaubawas),
Bioflavonoïden, Hydroxypropylmethylcellulose, Rozenbottel
extract, Acerola extract (bevat lactose), Vitamine E
(bevat visbestanddelen), Bèta-caroteen, Kleurstoffen
(titaandioxide, riboflavine), Glycerol, Stabilisator
(siliciumdioxide), Vitamine B6, Hesperidine, Rutine.
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Samenstelling: Actieve bestanddelen (per capsule)
Hoeveelheid
Vitamine E

268 mg

(d-alpha-tocopherol)

(400 I.E.)

Tarwekiemolie

100 mg

%ADH*
2233%

*ADH is de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Ingrediënten:
Capsulewand: Gelatine, Glycerol, Sorbitol.
Capsule-inhoud: Natuurlijke Vitamine E (geproduceerd
uit genetische gemodificeerde soja), Tarwekiemolie.

Aanbevolen dagelijkse dosis:
1 Capsule met wat water innemen, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd. Geschikt voor
volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Bewaren:

Bij kamertemperatuur (15-250C) op een droge en
donkere plaats. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Na gebruik de pot goed sluiten.

Inhoud:
60 capsules à 720 mg.
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