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Krillolie (nieuw)
Krillolie, Vitamine C en Mangaan.
Samenstelling per dag (2 tabletten)

hoeveelheid

ADH*

Actieve bestanddelen
Vitamine C (ascorbinezuur)
12 mg
15%
Mangaan (als sulfaathydraat)
1 mg
50%
Krillolie
met 60 Omega-3 vetzuren (EPA/DHA)
300 mg
*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Ingrediënten Treedo Krillolie:
Lipide extract van Antarctische Krill, omhullingsmiddel
(gelatine, glycerol), Vitamine C, Glycerolstearaten, Emulgator
(zonnebloemlecithine), omhullingsmiddel (sorbitol), Vitamine E
(d-alpha-tocopherol), Mangaan.
Aanbevolen dagdosering:
1 capsule per dag innemen met wat water, bij voorkeur tijdens
de maaltijd. Geschikt voor volwassenen en 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.

Waarschuwingen:
Treedo niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor
één van de bestanddelen. Wanneer u Treedo gebruikt in
combinatie met medicijnen dan altijd eerst met uw (huis)arts
overleggen. Ook bij gebruik bij zwangerschap en het geven
van borstvoeding altijd eerst met uw (huis)arts overleggen.
Treedo is een voedingssupplement. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een
gevarieerde voeding.

Toepassing Treedo Krillolie:
Treedo Krillolie is een innoverend voedingssupplement met
Vitamine C en Mangaan. Vitamine C ondersteunt de aanmaak
van collageen en is goed voor kraakbeen. Mangaan is voor
het behoud van sterke botten.
Bevat ook Krillolie met 60 Omega-3 vetzuren (EPA/DHA min.
250 mg per dag ), een ingrediënt afkomstig uit de zee, 100%
van natuurlijke oorsprong.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum van de niet aangebroken
verpakking is op het doosje en de pot vermeld met de
woorden: Ten minste houdbaar tot:
Bijv. 01/07/2016 betekent dat de capsules uiterlijk
tot juli 2016 mogen worden gebruikt.
Voor meer informatie of vragen:
Nederland, Sanofi, 2803 PE, Gouda, info.nl@sanofi.com.

www.treedo.nl
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Treedo Combi Plus
(ook verkrijgbaar in
voordeelverpakking)

Treedo Compleet
(ook verkrijgbaar in
voordeelverpakking)

Treedo is een uniek stappenplan, afhankelijk van uw behoeften kunt u kiezen uit
verschillende producten.

B13100.20 • KOAG: 52-0813-1759

Netto inhoud:
30 capsules van 465 mg = 14 g.

Treedo Basis Plus
(ook verkrijgbaar in
voordeelverpakking)

Het bijzondere van Treedo:
• ondersteunt de aanmaak van collageen en is goed voor kraakbeen (Vitamine C in alle Treedo producten)
• voor het behoud van bindweefsel (Koper in alle Treedo producten)
• voor het behoud van sterke botten en tanden (Vitamine D, C en Calcium in Treedo Basis Plus en Combi Plus
• voor het behoud van sterke botten (Mangaan in Compleet)
• draagt bij aan het behoud van de spierfunctie (Vitamine D en Calcium in Treedo Combi Plus en Basis Plus)
• Boswellia serrata wordt in India eeuwen gebruikt voor diverse doeleinden (in Treedo Compleet)
• positieve invloed op de gezondheid, goed voor het hart (Visolie: EPA/DHA, min. 250 mg per dag in
Treedo Compleet)
• Nieuw: Krillolie, een ingrediënt afkomstig uit de zee, 100% van natuurlijke oorsprong (alleen in Krillolie)
Treedo is een voedingssupplement. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn
belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.

www.treedo.nl
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Combi Plus

Basis Plus
Met Vitamine D, Calcium, Vitamine C en Koper.
Bevat ook Glucosamine en Calcium.
Samenstelling per dag (2 tabletten)

hoeveelheid

Actieve bestanddelen
Glucosamine (elementair)
Calcium (als carbonaat)
Vitamine D3 (cholecalciferol)
Vitamine C (als ascorbinezuur)
Koper (als gluconaat)
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1133 mg
120 mg
5 mcg
40 mg
0,5 mg

Compleet

Met Vitamine D, Calcium, Vitamine C en Koper.
Bevat ook Glucosamine en Calcium.

ADH*

15%
100%
50%
50%

*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Samenstelling per dag (2 tabletten)
Actieve bestanddelen
Glucosamine (elementair)
Chondroïtinesulfaat
Calcium (als carbonaat)
Vitamine D3 (cholecalciferol)
Vitamine C (als ascorbinezuur)
Koper (als gluconaat)

hoeveelheid
1133 mg
500 mg
120 mg
5 mcg
40 mg
0,5 mg

ADH*

15%
100%
50%
50%

Ingrediënten Treedo Basis Plus:
Glucosamine HCl (uit schaaldieren), Vulstof (microkristallijne
cellulose), Calciumcarbonaat, Antiklontermiddelen (katoenzaadolie, magnesiumstearaat), Bindmiddel (povidon), Vitamine C
(ascorbinezuur), Kopergluconaat, Vitamine D3 (cholecalciferol).
Coating: Glansmiddel (hydroxypropylmethylcellulose), Kleurstof
(titaandioxide), Antiklontermiddel (talk), Bevochtigingsmiddel
(polysorbaat).

Ingrediënten Treedo Combi Plus:
Glucosamine HCl (uit schaaldieren), Chondroïtinesulfaat,
Vulstoffen (microkristallijne cellulose, sorbitol), Calciumcarbonaat, Bindmiddel (povidon), Antiklontermiddelen
(katoenzaadolie, magnesiumstearaat), Vitamine C
(ascorbinezuur), Kopergluconaat, Vitamine D3 (cholecalciferol). Coating: Glansmiddelen (hydroxypropylmethylcellulose, glycerol), Kleurstoffen (titaandioxide, ijzeroxiden),
Antiklontermiddel (talk).

Aanbevolen dagdosering:
2 tabletten per dag, liefst verdeeld over de dag. Innemen met
wat water, bij voorkeur tijdens de maaltijd. Niet geschikt voor
kinderen. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Aanbevolen dagdosering:
2 tabletten per dag, liefst verdeeld over de dag. Innemen met
wat water, bij voorkeur tijdens de maaltijd. Niet geschikt voor
kinderen. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Netto inhoud:
90 tabletten van 1200 mg = 108 g.
180 tabletten van 1200 mg = 216 g. (voordeelverpakking)

Netto inhoud:
90 tabletten van 1540 mg = 139 g.
180 tabletten van 1540 mg = 277 g. (voordeelverpakking)

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

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

Toepassing Treedo Basis Plus:
Treedo Basis Plus is gebaseerd op een hoge dagdosering
Vitamine D, Vitamine C en Koper. Vitamine C draagt bij tot de
normale collageenvorming voor de normale werking van het
kraakbeen. Vitamine D en Calcium zijn van belang voor het
behoud van sterke botten en tanden en zijn goed voor het
behoud van de spierfunctie. Koper is voor het behoud van
bindweefsel en Vitamine C ondersteunt de aanmaak van
collageen en is goed voor kraakbeen.

Toepassing Treedo Combi Plus:
Treedo Combi Plus is gebaseerd op een hoge dagdosering
Vitamine D, Vitamine C en Koper. Vitamine C draagt bij tot de
normale collageenvorming voor de normale werking van het
kraakbeen. Vitamine D en Calcium zijn van belang voor het
behoud van sterke botten en tanden en zijn goed voor het
behoud van de spierfunctie. Koper is voor het behoud van
bindweefsel en Vitamine C ondersteunt de aanmaak van
collageen en is goed voor kraakbeen.

Bevat ook Glucosamine en Calcium.

Bevat ook Glucosamine, Chondroïtine en Calcium.
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Treedo Compleet is gebaseerd op een krachtige dagdosering
Vitamine E, Mangaan, Vitamine C en Koper. Bevat ook
Glucosamine, Chondroïtine, Visolie (EPA/DHA, min. 250 mg
p/dag) en Boswellia serrata.
Samenstelling per dag

*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

www.treedo.nl
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Actieve bestanddelen
Glucosamine (elementair)
Chondroïtinesulfaat
Boswelia serrata
EPA (Omega-3 vetzuur)
DHA (Omega-3 vetzuur)
Vitamine E (d-alpha-tocopherol)
Mangaan (als gluconaat)
Vitamine C (als ascorbinezuur)
Koper (als sulfaat)

Intensief

Onderhoud

6 capsules

3 capsules

2400 mg
1200 mg
1200 mg
600 mg
450 mg
225 mg
320 mg
160 mg
200 mg
100 mg
16 mg (133% ADH)
8 mg
2 mg (100% ADH)
1 mg
80 mg (100% ADH)
40 mg
1 mg (100% ADH) 0,5 mg

(67% ADH)
(50% ADH)
(50% ADH)
(50% ADH)

*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Ingrediënten Treedo Compleet:
Glucosamine HCl (uit schaaldieren), Visolie (min. 30%
EPA/DHA), Chondroïtinesulfaat, MCT-olie, Boswellia extract
(Boswellia serrata), Vitamine C (ascorbinezuur), Sojalecithine,
Stabilisator (glycerolmonostearaat, siliciumdioxide), Vitamine
E, Mangaangluconaat, Koper-II sulfaat. Capsulewand: Gelatine
(dierlijk: rund), Glycerol, Sorbitol, Kleurstoffen (titaandioxide,
ijzeroxide).
Aanbevolen dagdosering:
Intensieve kuur: 3 maal per dag 2 capsules innemen
met wat water, bij voorkeur tijdens de maaltijd.
Onderhoudsdosering: 3 maal per dag 1 capsule
(3 capsules per dag) innemen met wat water, bij
voorkeur tijdens de maaltijd. Niet geschikt voor kinderen.
Capsules niet stukkauwen, maar in z’n geheel doorslikken.
Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwingen:
Treedo niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor
één van de bestanddelen. Wanneer u Treedo gebruikt in
combinatie met medicijnen dan altijd eerst met uw (huis)arts
overleggen. Ook bij gebruik bij zwangerschap en het geven
van borstvoeding altijd eerst met uw (huis)arts overleggen.
Treedo is een voedingssupplement. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een
gevarieerde voeding.

Netto inhoud:
90 capsules van 1860 mg = 167 g.
300 capsules van 1860 mg = 558 g. (voordeelverpakking)
Bewaring:
Bij kamertemperatuur (15-25ºC) op een droge en donkere
plaats. Buiten bereik van jonge kinderen houden. Na gebruik
de pot goed sluiten.
Toepassing Treedo Compleet:
Treedo Compleet is gebaseerd op een krachtige dagdosering
Vitamine E, Mangaan, Vitamine C, Koper en Visolie (EPA/
DHA, min 250 mg per dag). Vitamine C draagt bij tot de
normale collageenvorming voor de normale werking van het
kraakbeen. Boswellia serrata wordt in India eeuwen gebruikt
voor diverse doeleinden. De Omega-3 vetzuren EPA/DHA uit
visolie (min. 250 mg p/dag) hebben een positieve invloed op de
gezondheid, zijn goed voor het hart. Koper is voor het behoud
van bindweefsel. Vitamine C ondersteunt de aanmaak van
Collageen en is goed voor kraakbeen. Mangaan is voor het
behoud van sterke botten. Vitamine E is een antioxidant.
Bevat ook Glucosamine, Chondroïtine en Boswellia serrata.
Treedo Compleet kunt u gebruiken als intensieve
kuur of als onderhoudsdosering. De intensieve kuur is
bedoeld om een start te maken met de Treedo-kuur. Advies:
eerst minimaal 1 à 2 maanden Treedo Compleet intensief
gebruiken. Na verloop van tijd kunt u overstappen op de
onderhoudsdosering, bedoeld om gedurende langere tijd in
te nemen.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum van de niet aangebroken
verpakking is op het doosje en de pot vermeld met de
woorden: Ten minste houdbaar tot:
Bijv. 01/07/2016 betekent dat de capsules uiterlijk
tot juli 2016 mogen worden gebruikt.
Voor meer informatie of vragen:
Nederland, Sanofi, 2803 PE, Gouda, info.nl@sanofi.com.
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