
ONS VERHAAL

Ons doel is om u te helpen een gezond leven te leiden.
Een gezond levensstijl is uiteraard de basis van een gezond leven, maar soms 

lukt het niet om gevarieerd te eten. Wij staan klaar om u door middel van onze 
producten daarmee te helpen.

Wij geloven dat gezondheid begint op cellulair niveau. Ons hele lichaam bestaat 
uit cellen. Elke cel heeft belangrijke micronutriënten nodig. Door middel van 

voeding komen deze micronutriënten terecht in het lichaam. Een sterke basis aan 
micronutriënten ondersteunt een goede en langdurige gezondheid.

Basal Basics is een nieuw voedingssupplementen bedrijf wat voor haar klanten 
kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen wil ontwikkelen en produceren. 
Hierbij kijken wij niet alleen naar het soort vitaminen en mineralen, maar ook naar 

de kwaliteit, hoeveelheid en een optimale combinatie.

020 760 4812
support@vitamine.shop

www.basalbasics.nl



ONZE MISSIE

Ons doel is om u te helpen een gezond leven 
te leiden. 

Wij geloven dat gezondheid begint in de cel.  
Onze cellen hebben voedingsstoffen en 
mineralen nodig om voldoende energie te 
hebben om het werk te doen waarvoor ze zijn 
ontworpen. Zonder optimale cellulaire functie is 
de basis van uw gezondheid verzwakt.

Basal Basics richt zich op het leveren van de 
essentiële voedingsstoffen en mineralen die onze 
moderne voeding en levensstijl niet bieden.

Met een sterke basis bouw je aan een  
gezond lichaam.

AMBITIE 

Het is onze ambitie om duidelijkheid te 
scheppen in de wat verwarrende wereld van 
voedingssupplementen. In het Nederlands is 
er een oud gezegde: “Te veel bomen zorgen 
ervoor dat je het bos uit het oog verliest.” We 
vinden dit gezegde heel toepasselijk, maar we 
willen daar verandering in brengen. Wij vinden 
dat consumenten de beste beslissingen moeten 
kunnen nemen voor hun eigen gezondheid. 
Onze voedingssupplementen spelen hierin een 
belangrijke rol, ook een gezonde levensstijl  
is belangrijk.

KWALITEIT 

Basal Basic besteed veel aandacht aan 
de kwaliteit van haar producten.

Reeds tijdens de productontwikkeling 
kiezen wij voor de hoogste kwaliteit 
grondstoffen en proberen daar waar 
mogelijk te kiezen voor producten van 
biologische afkomst.
Door uitsluitend samen te werken 
met EU gecertificeerde producenten 
maken wij gebruik van een netwerk 
van controleorganisaties die staan 
voor een constante kwaliteit van onze 
supplementen.

Basal Basics werkt volgens het 
verplichte HACCP-systeem (Hazard 
Analysis & Critical Control Points).

DE MENSEN ACHTER  
BASAL BASICS

Basal Basics is in 2018 opgericht 
door 3 collega’s die een passie voor 
gezondheid, wetenschap en voeding 
deelden: 
 
Hans Beekmans



BASALBASICS
PAKKET

Natuurlijke krill olie uit duurzame wilde vangst, 
vitamine E en Ubiquinol Q10.

Deze ‘gouden pil’ is in vele opzichten uniek. 
De basisoliën bevatten volledig natuurlijke 
en  duurzame wilde Krill olie, vitamine E, en 
Ubiquinol.

Psychologische functies
Jodium is goed voor het geheugen 
(Fundamentals) Vitamine C draagt 
bij aan hersen- en zenuwfuncties 
betrokken bij het leervermogen 
(Basic-C)

Mondgezondheid
Vitamine C draagt bij tot de normale 
collageenvorming voor de normale 
werking van het kraakbeen. (Basic-C) 
vitamine d helpt de tanden sterk te 
houden. (Fundamentals)

Bloed
Ijzer ondersteunt de aanmaak van rode 
bloedlichaampjes. (Fundamentals)

Bloedvaten
Vitamine C draagt bij aan de vorming 
van collageen wat van belang is voor 
een goede conditie van de bloedvaten. 
(Basic-C)

Skelet
Vitamine D3, vitamine K, en 
mangaan zijn mede nodig voor de 
instandhouding van normale botten.
(Fundamentals) Calcium, voor sterke 
botten en tanden. ( Fundamentals) 
Vitamine C draagt bij aan de 
instandhouding van sterke botten. 
(Basic-C)

Huid
Jodium helpt bij de verzorging van de 
huid van binnenuit. Zink is belangrijk 
voor het behoud van normale 
structuur en functie van huid. Koper 
draagt bij tot een normale pigmentatie 
van de huid. (Fundamentals)

Energie
Ijzer heeft een gunstige invloed op de 
vermindering van vermoeidheid en 
moeheid. (Fundamentals) Vitamine 
C speelt een rol bij de activiteit van 
bepaalde enzymen die betrokken zijn 
bij het energiemetabolisme. (Basic-C)

UV & vrije radicalen bescherming
Vitamine C helpt de cellen 
beschermen tegen oxidatieve schade 
door luchtvervuiling en straling, 
onder andere UV en EMF straling 
van mobiele telefoons. (Basic-C) 
Mangaan en koper dragen bij tot 
de bescherming van cellen tegen 
oxidatieve schade.(Fundamentals)

Algehele Weerstand
Ijzer, koper, vitamine D3, zink dragen 
bij aan het behoud van een sterk 
immuunsysteem. (Fundamentals) 
Vitamine C helpt het (natuurlijk) 
immuunsysteem van de lichaamscellen. 
(Basic-C)

Hormonen
Jodium is essentieel voor de productie 
van schildklierhormonen en zink draagt 
bij tot de instandhouding van normale 
testosterongehalten in het bloed. 
(Fundamentals)



FUNDAMENTALS

180 CAPSULES

Fundamentals is ontworpen om de functie van 
lichaamscellen te ondersteunen door middel van 
zorgvuldig geselecteerde en uitgebalanceerde 
vitaminen en mineralen. Fundamentals biedt 
een mooie mix van onder andere calcium, 
magnesium, kalium, mangaan, ijzer, jodium, koper 
en zink.

Eigenlijk is het heel simpel. Uw lichaam bestaat 
uit cellen. Mineralen zoals ijzer, jodium, koper, 
mangaan en zink dragen bij aan het goed 
kunnen blijven functioneren van lichaamscellen. 
Het is niet zo vreemd dat als deze mineralen in 
voldoende hoeveelheden aanwezig zijn in de cel, 
de cel optimaal kan functioneren en daarmee ook 
het hele lichaam.

Gebruiksadvies

4 Capsules per dag met water innemen.  
(Tenzij anders geadviseerd. Houd u aan 
de aanbevolen dosering) Aanbevolen om 
‘s ochtends 2 capsules en ‘s avonds voor 
het slapen gaan 2 capsules in te nemen in 
combinatie met olieachtig of vet eten voor 
een optimale opname, bij voorbeeld een 
stukje kaas of een halve avocado. 

Basal Basics kiest voor  
hoogwaardige ingrediënten.

10mm

Ingrediënten per 4 capsules

Calcium (gluconnaat) 1.03,3mg, 12.8%

Magnesium (carbonaat) 8.1 mg, 2.2%

IJzer (bisglycinaat) 12.0 mg, 85.7%

Jodium (kaliumjodide) 120 µg, 80.0%

Kalium (citraat) 80.0 mg, 4.0%

Koper (gluconaat) 1,3 mg, 132.0%

Mangaan (citraat) 2.0 mg, 100.0%

Vitamin D3 (cholecalciferol) 60.0 µg, 1200.0%

Vitamine K2 (MK-7) 200.0 µg, 264.0%

Zink (citraat) 10.0 mg, 100.0%

Bevat geen:
Gluten, soja, tarwe, lactose, toegevoegde 
suikers, dierlijke bestanddelen, 
conserveringsmiddelen of synthetische 
kleurstoffen.

Voedingssupplement
Vitamine-en mineralenpreparaat

Inbound: 112g netto
Order Code: HB1

* RI = Referentie-inname



BASIC-C

180 CAPSULES

Een volledig natuurlijk, rijk vitamine C supplement 
gemaakt van hoogwaardige biologische 
ingrediënten zoals Camu Camu en Acerola bessen.
(20-30x meer vitamine c dan kiwi)

100% biologische, plantaardige en natuurlijke vorm 
van vitamine C.

10mm

Ingrediënten per capsule  
(dagdosering) %RI**

Acerola vrucht – Malphigia glabra 
(bevat 17% natuurlijke vitamine C)

650mg

Camu Camu vrucht – Myrciaria dubia
(bevat 6% natuurlijke vitamine C)

650mg

Dagdosering van 2 capsules 
bevat totaal 149,5 mg vitamine C, 
(ascorbinezuur) = 180 % RI

12.0 mg, 85.7%

Bevat geen:
Gluten, soja, tarwe, lactose, toegevoegde 
suikers, dierlijke bestanddelen, 
conserveringsmiddelen of synthetische 
kleurstoffen.

Voedingssupplement

Inbound: 129,6g netto
Order Code: HB2

* RI = Referentie-inname

Gebruiksadvies

2 tot 4 capsules per dag in de ochtend 
met water innemen.

Basal Basics kiest voor  
hoogwaardige ingrediënten.



BASIC OILS

60 CAPSULES

Natuurlijke krill olie uit duurzame wilde vangst, 
vitamine E en Ubiquinol Q10.

Deze ‘gouden pil’ is in vele opzichten uniek. 
De basisoliën bevatten volledig natuurlijke en  
duurzame wilde Krill olie, vitamine E, en Ubiquinol.

10mm

Ingrediënten per 4 capsules

Krill olie
Superba 2™. Bereid uit de duurzaam 
gevangen Antarctische Krill, Euphausia 
Superba. Bevat natuurlijke astaxanthin.

Gelatine (runder) 
600mg

Vitamine E
Vitamine E-complex, EVNolSupra-
Bio™,verkregen uit palmolie.

320mg

Ubiquinol
Gereduceerde vorm van co-enzym Q10

200mg

Emulgator
Zonnebloem lecithine.

80.0 mg, 4.0%

Bevat geen:
Gluten, lactose, soja, GMO, conservering-
smiddelen en synthetische geur-, kleur- en 
smaakstoffen.

Allergie advies
Niet geschikt voor mensen met een allergie 
voor vis of schaaldieren.

Inbound: 67,2g netto
Order Code: HB3

Gebruiksadvies

2 capsules per dag in de ochtend met 
water innemen.

Basal Basics kiest voor  
hoogwaardige ingrediënten.



Betaal nooit meer de volle prijs als 
lid van de Medical Pro Club.

Als medisch professional komt u in aanmerking 
voor nog meer korting!

20% korting + gratis verzending
Bestel 1 tot 19 producten, u ontvangt altijd 20% 

korting op elke bestelling.

30% korting + gratis verzending
Bestel 20 of meer producten, u ontvangt altijd 

30% korting op elke bestelling.

Abonnement
Neem een   abonnement, zodat u zich nooit meer 

zorgen hoeft te maken over de voorraad.
Alle bestellingen worden elke maand op dezelfde 
tijd verzonden, zodat u zich nooit zorgen hoeft te 

maken over opnieuw bestellen of opraken.

Abonnementen hebben een minimale looptijd van 3 
maanden. Abonnementen kunnen na 3 maanden op elk 

moment worden opgezegd. 


