Het ene saffraanextract
is het andere niet...
Zuivere saffraan bestaat uit de stampers van de saffraankrokus (Crocus sativus). Wist u dat voor 1 kg
saffraan 150 000 tot 220 000 bloemen nodig zijn?
Daarom is saffraan zeer kostbaar.

1 capsule per
dag, gedurende
minstens 4 tot 6
weken of volgens
het advies van
een gezondheidsprofessional

HET SAFFRAANEXTRACT GEBRUIKT IN
SAFFRAMED IS ZEER ZUIVER!
De bloemen worden ’s morgens
geplukt en de stampers manueel
verwijderd. De rode stampers
worden daarna zorgvuldig
gedroogd.

Van de gedroogde stampers
wordt Saffr’Active™ gemaakt,
een natuurlijk extract dat altijd
evenveel crocine en safranal zal
bevatten. Crocine en safranal zijn de
actieve stoffen die de gemoedstoestand ondersteunen.
Safranal bepaalt het aroma van saffraan en crocine de rode
kleur. Beide stoffen zijn temperatuurgevoelig en zullen in
warme gerechten met saffraan niet stabiel blijven. Dit is wel
het geval in het zorgvuldig geproduceerde Saffr’Active™
saffraanextract.

Ingrediënten per vegetarische capsule: Curcuminefytosoom (Curcuma longa,
Indena) 160 mg, inositol (myo-inositol) 75 mg, saffraanextract (Crocus sativus,
Saffr’Active™ gestand op 0.3% safranal) 30 mg, vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) 3 mg (214% RI*), zink (OptiZinc, zinkmono-L-methioninesulfaat) 2 mg (20%
RI*), foliumzuur (Metafolin, calcium-L-methylfolaat) 100 μg (50% RI*), vitamine
B12 (methylcobalamine) 75 μg (3000% RI*), vitamine D3 (cholecalciferol) 12 μg
(240% RI*). *RI= Referentie Inname
30 vegecaps | CNK: 3290-459 • 60 vegecaps | CNK: 3290-467

Dit product is verkrijgbaar bij uw apotheek.
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Het Saffr’Active™ saffraanextract wordt grondig
getest op de afwezigheid
van pesticiden of andere
contaminanten.

Ervaar
meer
positieve
emoties*

E. Walschaertsstraat 22 bus i | 2800 Mechelen
t. +32 (0)15 21 51 00 | info@nutrisan.com |

Voor meer informatie zie

www.nutrisan.com

Saffraan ondersteunt een goede
gemoedstoestand en helpt om
een positieve instelling te behouden.

Dé formule om gelukkig
te worden bestaat niet.
Met een beetje oefening kunt
u een goed gevoel langer
vasthouden, u beter in
uw vel voelen.

SaffraMed

Dit natuurproduct bevat o.a. een saffraanextract én een 			
kurkumapreparaat, beiden van de hoogst mogelijke kwaliteit!

Kurkuma
Saffraan
(beproefd extract)

+
Probeer elke dag voor uzelf een aangenaam moment vrij te maken: lekker en
gezond koken, bosje bloemen op tafel,
kwartiertje wandelen, dansavond, relaxerende douche, luisteren naar muziek.

Saffraan ondersteunt
een goede
gemoedstoestand.

Zoek steun bij anderen, een goed gesprek en luisterend oor verminderen de
spanning. Probeer contact te maken met
mensen die een vergelijkbaar leven hebben zodat u minder alleen staat met alles.

ACTIEVE vitaminen

(zeer goed opneembaar
curcuminefytosoom)

zink en myo-inositol
zink
myo-inositol
vitamine D3
foliumzuur
vitamine B12
vitamine B6

+

Kurkuma brengt u
mentaal in
evenwicht en
ondersteunt de
hersenfunctie.

Foliumzuur, vitamine
B6 en vitamine B12
dragen bij tot de normale
psychologische functie
en de vermindering van
vermoeidheid.
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SaffraMed

Zink draagt bij tot de
bescherming van
cellen tegen oxidatieve
stress. Vitamine D helpt
de goede werking van
het immuunsysteem
behouden.

Wat maakt SaffraMed zo uitmuntend?
Durf “neen” zeggen, neem niet te veel
hooi op uw vork. Kies uw eigen grenzen,
zodat u weer dingen in volle vrijheid kunt
doen.





Het saffraanextract (Saffr’Active™) is een zuiver extract van saffraanstampers, en uniek gestandaardiseerd op > 2% crocine en >2% safranal voor een
betrouwbaar fysiologisch effect
Maximale opneembaarheid van curcumine door
koppeling aan fosfatidylcholine uit soja (fytosoomproces) waardoor 29 maal betere opname dan
niet-gebonden curcumine.






Rechtstreeks actieve vormen van de vitaminen B6,
B12 en foliumzuur, ze moeten in het lichaam niet
meer omgezet worden en zijn direct fysiologisch
werkzaam
Organische zink gebonden aan zuivere L-methionine biedt een optimale biologische beschikbaarheid
Cholecalciferol (= vitamine D3), de meest fysiologisch actieve vorm van vitamine D

