
   

 

 
 
 

 
HET VOORDEEL VAN SPRAYS  
Wij brengen onder ons merk Best Choice nieuwe voedingssupplementen in een sprayvorm op de markt. Het 

grote voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld ouderen of andere patiënten die al veel moeten slikken, nu een 

gebruiksvriendelijke vorm krijgen geadviseerd. 

Daarnaast is de opname vaak beter. Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Vitamine B12, welke 
sublinguaal in de vorm van Methylcobalamine, veel beter wordt opgenomen. Door direct in de mond te sprayen 
worden de nutriënten via absorptie in het mondslijmvlies direct naar de bloedsomloop gebracht. Door een 
andere weg te kiezen dan het spijsverteringskanaal, worden de vitaminen en andere actieve ingrediënten snel en 
efficiënt door het lichaam opgenomen.   
 

Ook niet onbelangrijk, vooral bij kinderen, is de aangename smaak! 
De vitaminesprays hebben natuurlijke vruchtensmaken zoals kers, sinaasappel, aardbei 
en zwarte bessen. Ze zijn gezoet met xylitol als natuurlijke zoetstof. Xylitol heeft een 
zoete smaak en is niet schadelijk voor het gebit (het voorkomt namelijk 
biofilmvorming in de mond). 
 

De sprays zijn vrij van: gluten, alcohol, gelatine, kunstmatige kleur- en 
smaakstoffen. 

Ook geschikt voor: diabeten, vegetariërs en veganisten. 
 

HET ASSORTIMENT 
We beginnen met de introductie van 10 sprays. Kijk op de website voor meer informatie en de samenstellingen. 
De publieksprijs per stuk is € 12,95. Uw inkoopprijs als professional bedraagt € 7,94 per stuk.  
 
Tijdens de introductieperiode is tevens een actiedisplay verkrijgbaar met verlaagde publieksprijzen en 
inkoopprijzen.  
 

Artikelnr. EAN-code Omschrijving: Inhoud: Inkoopprijs Advies verkoopprijs 

909194 87.13286.02359.6 Vitamine D Baby 25 ml  €       7,94   €         12,95  

909195 87.13286.02360.2 Vitamine D 1000 25 ml  €       7,94   €         12,95  

909196 87.13286.02361.9 Vitamine D Zwangerschap 25 ml  €       7,94   €         12,95  

909197 87.13286.02362.6 Vitamine D3 + K2 25 ml  €       7,94   €         12,95  

909198 87.13286.02363.3 Vitamine B12  25 ml  €       7,94   €         12,95  

909199 87.13286.02364.0 Vitamine B Complex 25 ml  €       7,94   €         12,95  

909231 87.13286.02365.7 Good Night (Melatonine Plus) 25 ml  €       7,94   €         12,95  

909200 87.13286.02366.4 Multivitamine 25 ml  €       7,94   €         12,95  

909201 87.13286.02367.1 Multivitamine Junior 25 ml  €       7,94   €         12,95  

909202 87.13286.02368.8 Co-enzym Q10 30 mg 27 ml  €       7,94   €         12,95  

 

Productnieuws 

https://www.varuvo.nl/nl/assortiment/zoeken/?q=vitaminespray

