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PROCES VAN CELDELING  
MET VITAMINE B12

NORMALE PSYCHOLOGISCHE 
FUNCTIES MET  
VITAMINE B6 

VERNIEUW JE WELZIJN
Neem de controle over het welzijn van jouw lichaam met Nutrifii™ Renew,  

een technologisch geavanceerd voedingssupplement waarvoor patent is aangevraagd en dat helpt het 

natuurlijke welzijn van je lichaam te ondersteunen, zodat je er beter uitziet en voelt als jouw eigen zelf. 

BLIJF JEZELF STEUNEN 
Help je lichaam zich gesterkt en fris te voelen zodra je wakker 
wordt door Renew in te nemen voordat je gaat slapen.  
Renew is ontwikkeld om je te helpen een meer rustgevende 
slaap te hebben en je te helpen je beter te voelen terwijl  
je doorgaat met je beste leven in elke fase.    

DRAAG BIJ TOT EEN NORMAAL 
METABOLISME
Met zink draagt Renew bij aan het normale metabolisme van 
vitamine A en vetzuren, terwijl het ook bijdraagt aan de normale 
eiwitsynthese. Controle nemen over je dagelijkse welzijn is nog 
nooit zo simpel geweest. 

LAAD JE ENERGIE DAGELIJKS OP
Wanneer je geen energie hebt, verlies je de motivatie om je 
lichaam te bewegen of deel te nemen aan een fysieke activiteit. 
Een enkele dosis Renew is rijk aan Niacine, en vitamine 
B6 en B12, die bijdragen tot een normaal energieleverend 
metabolisme, zink dat de normale vruchtbaarheid en 
voortplanting ondersteunt, en selenium dat de normale 
spermatogenese ondersteunt. 

RENEW HEEFT BEWEZEN TE HELPEN DE: 

GLUTENVRIJ ZUIVELVRIJ GMO-
VRIJ

GEEN KUNSTMATIGE 
SMAAK- OF KLEURSTOFFEN

Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Acacia 
Gum, Xylitol, Stevia rebaudiana (stevia)

ENERGIELEVEREND 
METABOLISME  

MET NIACINE

NORMALE VRUCHTBAARHEID 
EN SPERMATOGENESE  

MET ZINK

BEHOUD VAN NORMALE 
BLOEDSUIKERSPIEGEL  

MET CHROOM

BEHOUD VAN EEN  
NORMALE HUID  

MET ZINK 

*Product verpakking getoond is USA verpakking.

*Label getoond correspondeert met het USA label.
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SUPPLEMENT EN RENEW
Renew bevat vitamine B6, die kan bijdragen aan de regulering van de hormonale activiteit 
en aan de vermindering van vermoeidheid en moeheid - de perfecte manier om ervoor  
te zorgen dat je klaar bent om elke dag weer op je best te zijn. 

Het daarin verwerkte chroom draagt bij tot de instandhouding van normale 
bloedglucosespiegels, en de vitaminen B6 en B12 dragen bij tot de normale vorming  
van rode bloedcellen. 

Renew zorgt er echter niet alleen voor dat je je van binnen goed voelt. De Niacine  
en Vitamine A dragen bij aan het behoud van een normale huid, zodat je er ook  
op je best uitziet. 

Met de jaren, beginnen we op te merken:

•   Een lager energieniveau

•   Doffe huid

•   Onrustige slaap

Je kunt dit echter allemaal onder controle houden met Renew, een dagelijks supplement 
dat wetenschappelijk is samengesteld met de ideale combinatie van mineralen, vitaminen, 
aminozuren, Tahitiaanse Noni en andere botanische extracten om de verschillende paden 
aan te pakken waarmee je je lichaam kunt helpen.

HOOFDINGREDIËNTEN 
•   L-Arginine, L-Citrulline, L-Lysine en Beta-Alanine

•   Vitamine A, Vitamine B3, Vitamine B6 en Vitamine B12

•   Magnesium, Zink, Selenium en Chroom

•   7 Botanische kruiden + Tahitiaanse Noni

•   GABA
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ONZE WETENSCHAP
Wat maakt dit product anders?

Signature 
Boost 
Mengsel

Vitamine + 
Mineraal 
Co-factoren

Supplement 
Boost 
Mengsel

Amino 
Boost 
Mengsel

Morinda citrifolia L. (Noni) 
Fruit, Druivenpitextract 
(Vitis vinifera L.), Extract 
van groene thee (Camellia 
sinensis L. Kuntze) Bladeren, 
Kurkuma (Curcuma 
Ionga L.) Wortelextract, 
Bosbessen (Vaccinium spp.) 
Vruchtenextract 

Vitamine A (als 
betacaroteen), Vitamine B3, 
Vitamine B6, Vitamine B12, 
Magnesium, Zink, Selenium, 
Chroom

GABA (Gamma 
Aminobutyric Acid) - van 
plantaardige oorsprong  
min 98% Luteïne, 
Zeaxanthine-isomeren

L-Arginine, L-Citrulline, 
L-Lysine, Beta-Alanine en 
natuurlijke carotenoïden

Vitamine A draagt bij tot een 
normaal ijzermetabolisme, de 
instandhouding van een normale 
huid, het zicht en een normale 
functie van het immuunsysteem. 

Nutritionele ondersteuning  
voor je hele lichaam.

Helpt bij een rustige slaap, 
een belangrijk onderdeel 
van je dagelijks leven om het 
natuurlijke evenwicht van je 
lichaam te ondersteunen.

Wetenschappelijk getest als een 
geweldige boost van aminozuren 
voor je dagelijkse leven. 

VOORDELEN
Renew heeft bewezen te helpen de:

•    Proces Van Celdeling Met Vitamine B12 

•    Normale Psychologische Functies Met Vitamine B6  

•    Energieleverend Metabolisme Met Niacine 

•    Normale Vruchtbaarheid En Spermatogenese Met Zink 

•    Behoud Van Normale Bloedglucosespiegels Met Chroom 

•    Behoud Van Een Normale Huid Met Zink 
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VEELGESTELDE VRAGEN

WAT DOET RENEW?  
WAAROM IS HET ANDERS DAN ANDERE PRODUCTEN?

Renew ondersteunt het lichaam zodat het zich op zijn best  
voelt met een exclusieve mix van vitaminen, mineralen, 
aminozuren en meer! 

Met andere woorden, Renew helpt het natuurlijke welzijn  
van je lichaam, zodat je de controle over je leven kunt nemen.   

HOE WERKT RENEW?  

•   Een baanbrekend botanisch mengsel van Tahitiaanse 
supervruchten Noni, groene thee en druivenzaad voor 
verbazingwekkende nutritionele ondersteuning 

•   In vitro studies bewezen dat dit krachtige mengsel helpt  
bij je dagelijks welzijn

•   Een krachtige combinatie van de aminozuren L-arginine  
en L-lysine 

WAT IS HET AANBEVOLEN DAGELIJKS GEBRUIK?

Meng een zakje in 120-235 ml water, en schud krachtig.  
Geniet eenmaal per dag 30 minuten voor het slapen gaan.

KAN IK RENEW NEMEN ALS IK ALLERGISCH BEN VOOR
EEN VAN DE INGREDIËNTEN OF ALS IK MEDICIJNEN GEBRUIK?  

Raadpleeg altijd je arts voordat je met een nieuw 
voedingssupplement begint als je allergieën hebt  
of medicijnen gebruikt.  

KAN IK RENEW NEMEN ALS IK ZWANGER BEN, BORSTVOEDING 
GEEF OF EEN MEDISCHE AANDOENING HEB?

Raadpleeg altijd je arts voordat je begint met een nieuw 
voedingssupplement terwijl je zwanger bent of borstvoeding 
geeft, of als je een medische aandoening hebt.

WANNEER ZAL IK DE VOORDELEN VAN RENEW GAAN VOELEN?

Iedereen is anders en zal de voordelen anders ervaren. Het kan  
na een week zijn of zelfs na drie maanden - het hangt allemaal  
af van het individu en zijn voedingsbehoeften.

KAN IK RENEW VOOR ONBEPAALDE TIJD NEMEN? 

Ja. Renew is het meest effectief als het dagelijks wordt ingenomen. 

HOE MOET IK RENEW BEWAREN? 

Voor de beste resultaten, bewaar Renew op een koele  
droge plaats.

IS RENEW GESCHIKT VOOR ALLE GESLACHTEN?

Ja, dit product is wetenschappelijk ontworpen voor iedereen  
die zijn lichaam in het dagelijks leven wil ondersteunen. 

KAN IK MEER DAN 1 PORTIE NEMEN OM HET PROCES  
TE VERSNELLEN?

Nee, de aanbevolen dosering is 1 zakje per dag voor  
een optimaal resultaat.  

KAN IK RENEW MENGEN MET IETS ANDERS DAN WATER, 
 ZOALS CITROENSAP? 

We raden aan Renew te mengen met 120-235 ml water,  
maar indien nodig kan je wat citroensap uitpersen of een  
schijfje citroen in het water doen.

ZIJN ER NEGATIEVE BIJWERKINGEN?

Zoals bij elke vorm van supplementatie moet je, als je  
langdurig ongemak of bijwerkingen ondervindt, het gebruik 
stoppen en je arts raadplegen. 

WAT ALS IK EEN PAAR DOSERINGEN OVERSLA?

Begin zo snel mogelijk weer met dagelijks inneme van Renew.  

KAN IK HET PRODUCT ‘S MORGENS IN PLAATS VAN ‘S  
AVONDS INNEMEN?

We raden aan het ‘s avonds 30 minuten voor het slapengaan  
in te nemen, omdat Renew GABA bevat, dat kan bijdragen  
tot een meer rustgevende slaap. 

*Product verpakking getoond is USA verpakking.


