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 B50 extra
bij vermoeidheid, voor lichamelijke en geestelijke energie
• 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

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
Kernpharm is onderdeel van de sanofi-aventis Groep

Axium multi extra 50+
Axium multi extra 50+ is een multivitamine met een groot aantal vitaminen in hoge dosering, aangevuld met mineralen en natuurlijke
bestanddelen. Voor een fit en vitaal gevoel voor mensen van 50 jaar en ouder. Voor extra weerstand bevat deze formule Vitamine C en
Katteklauw. De antioxidanten (Selenium, Vitamine C en E) zijn er voor de ouderdomsverschijnselen en het hart en de bloedvaten.
Het uitgebreide vitamine B complex geeft meer lichamelijke en geestelijke energie. Extra energie haal je ook uit Koreaanse Ginseng.
Calcium, Magnesium en Vitamine K en D zijn belangrijk voor sterke botten en tanden en het geheugen wordt ondersteund door een hoge
dosering Vitamine B12 en het kruid Ginkgo Biloba. Kortom, een complete multivitamine die je helpt gezond te blijven.

Axium gebruiksaanwijzing
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

Samenstelling: Actieve bestanddelen (per capsule)
Hoeveelheid %ADH*

Enkele vragen aan jou als Axium gebruiker
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. Bovendien ontvangt elke 25e inzender één gratis verpakking Axium.
Ben je tevred
over het producen
1. Ben je een man of vrouw? (omcirkel het goede antwoord)
Man/vrouw
heb je een opm t of
Laat het ons werking?
2. Wat is je geboortejaar?
eten.

Bètacaroteen
7,5 mg
Vitamine B1
5 mg
Vitamine B2
5 mg
Vitamine B3
55 mg
Pantotheenzuur (B5) 18 mg
Vitamine B6
6 mg
Foliumzuur (B11) 400 mcg
Vitamine B12
10 mcg
Vitamine C
100 mg
Vitamine D3
4,5 mcg
Vitamine E (75 I.E.) 50 mg
Vitamine K1
30 mcg
Calcium
100 mg

55%
357%
344%
300%
429%
200%
400%
125%
90%
417%
40%
13%

Hoeveelheid %ADH*
Chroom
30 mcg
Jodium
50 mcg
Koper
1,5 mg
Magnesium
50 mg
Mangaan
2 mg
Molybdeen
30 mcg
Selenium
50 mcg
IJzer
7 mg
Zink
10 mg
Ginkgo biloba extract (50:1) 40 mg
Koreaanse Ginseng
extract (5:1)
40 mg
Katteklauw extract (4:1) 40 mg

75%
33%
150%
13%
100%
60%
91%
50%
100%

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.

Ingrediënten:
Capsulewand: Gelatine, Glycerol, Kleurstoffen (ijzeroxiden).
Capsule-inhoud: Sojaolie, Vitaminen, Calciumcarbonaat,
Magnesiumoxide, Plantaardig vet, Gestand. Ginkgo biloba
extract (50:1), Gestand. Koreaans Ginseng extract (5:1),
Katteklauw extract (4:1), Zinksulfaat, Seleniumgist, IJzersulfaat, Sojalecithine, Sojaolie (gehard), Bijenwas, Mangaansulfaat, Kopersulfaat, Kaliumjodide, Chroompicolinaat,
Natriummolybdaat.

Een gezonde levensstijl
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
Axium multi extra 50+ bevat geen suiker, zetmeel, gluten, lactose,
conserveermiddelen en kunstmatige aroma’s en kleurstoffen.

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.

*ADH is de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Axium Multivitaminen bevatten een hoge dosering vitaminen van 300% ADH (Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid) of meer. De hoge concentratie vitaminen aangevuld met mineralen en natuurlijke

3. Welk Axium product gebruik je?
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/m 10)?

bestanddelen ondersteunen het lichaam bij een optimale bescherming en extra weerstand.

300%
aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid vitaminen
B1-B2-B5-B6-B12-C-E

Voor iedereen heeft Axium een specifieke (multi)vitamine in het assortiment.

Aanbevolen dagelijkse dosis:

De (multi)vitaminen van Axium:

1 Capsule met wat water innemen, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd. Geschikt voor
mensen van 50 jaar en ouder. Wanneer je medicijnen gebruikt, met name bloeddrukverlagende
medicijnen, adviseren wij je eerst een arts te raadplegen. Aanbevolen dagdosering niet
overschrijden.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.

7. Overige vragen/suggesties/opmerkingen:

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

Door de hoge dosering Vitamine B2 kan de kleur van de urine erg geel worden.

Bewaren:

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

9. Naam

Axium multi extra
energie en extra
weerstand, vanaf 12 jaar.

Inhoud:

Straat

60 capsules à 1905 mg.
Postcode

Woonplaats

www.axium-vitaminen.nl
Axium_bijsluiter_B355560.06.indd 1

B35560.06
5560
600.06
06
06

E-mail

Axium multi extra vrouw
energie en extra weerstand.
Speciale samenstelling voor de
vrouw. Met kruiden die ondersteunen tijdens de menstruatieperiode en de overgang.

Axium multi extra man
energie en extra weerstand.
Speciale samenstelling voor
de man. Met kruiden die een
goede functie van de prostaat
ondersteunen.

Axium multi extra 50+
energie en extra weerstand.
Speciale samenstelling voor
mensen van 50 jaar en ouder.
Met kruiden voor extra ondersteuning.

Jouw extra energie en weerstand uit het groene doosje
31-03-10 15:10
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in 100% van de dagelijkse hoeveelheid aanbevolen vitaminen.
Aangevuld met Echinacea voor extra ondersteuning van de weerstand
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bij vermoeidheid, voor lichamelijke en geestelijke energie
• Axium C1000 extra
Voor extra weerstand
• Axium Hoge D extra
Voor sterke botten en tanden
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Katteklauw. De antioxidanten (Selenium, Vitamine C en E) zijn er voor de ouderdomsverschijnselen en het hart en de bloedvaten.
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Een gezonde levensstijl
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
Axium multi extra 50+ bevat geen suiker, zetmeel, gluten, lactose,
conserveermiddelen en kunstmatige aroma’s en kleurstoffen.

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
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*ADH is de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Axium Multivitaminen bevatten een hoge dosering vitaminen van 300% ADH (Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid) of meer. De hoge concentratie vitaminen aangevuld met mineralen en natuurlijke

3. Welk Axium product gebruik je?
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/m 10)?
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Voor iedereen heeft Axium een specifieke (multi)vitamine in het assortiment.

Aanbevolen dagelijkse dosis:

De (multi)vitaminen van Axium:

1 Capsule met wat water innemen, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd. Geschikt voor
mensen van 50 jaar en ouder. Wanneer je medicijnen gebruikt, met name bloeddrukverlagende
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overschrijden.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.

7. Overige vragen/suggesties/opmerkingen:

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

Door de hoge dosering Vitamine B2 kan de kleur van de urine erg geel worden.
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Bij kamertemperatuur (15-25ºC) op een droge en donkere plaats. Buiten bereik van jonge
kinderen houden. Na gebruik de pot goed sluiten.
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energie en extra weerstand.
Speciale samenstelling voor de
vrouw. Met kruiden die ondersteunen tijdens de menstruatieperiode en de overgang.

Axium multi extra man
energie en extra weerstand.
Speciale samenstelling voor
de man. Met kruiden die een
goede functie van de prostaat
ondersteunen.
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energie en extra weerstand.
Speciale samenstelling voor
mensen van 50 jaar en ouder.
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Jouw extra energie en weerstand uit het groene doosje
31-03-10 15:10

