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Fisher is een Belgisch bedrijf dat 
gespecialiseerd is op het gebied van 
voedingssupplementen. 

Bij Fisher staat kwaliteit centraal 
bij het ontwerp van de producten. 
Daarom vindt de productie plaats in 
GMP farmaceutisch gecertificeerde 
laboratoria. Elk ingrediënt is zorgvuldig 
geselecteerd om zo zuiver en natuurlijk 
mogelijk te zijn. Er wordt gewerkt met 
enkel de beste kwaliteit! 

Om een optimale assimilatie te 
garanderen, selecteert Fisher de meest 
biobeschikbare en gepatenteerde 
vormen van ingrediënten. Elke formule 
wordt zo verfijnd tot de perfecte 
dosering is verkregen, aangepast aan 
elke levensfase van de vrouw, om een 
superieure vitaliteit en welzijn te 
garanderen. 

Fisher’s filosofie is om een team 
van vrouwen te verenigen rond een 
gemeenschappelijk project: het leven 
van vrouwen.
 
Ontwikkeld door vrouwen, is de She+ 
by Fisher lijn gericht op vrouwen. 

Of het nu gaat om actieve vrouwen, 
sportvrouwen, moeders of vrouwen 
in de menopauze, niemand wordt 
buitengesloten! De ervaring van elke 
vrouw versterkt de deskundigheid 
en ervaring van het team om 
kwaliteitsproducten te creëren die 
voldoen aan de behoeften van de 
verschillende levensfasen van een 
vrouw.

Ontworpen door vrouwen, 
voor vrouwen
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Assortiment 
ontworpen door vrouwen 

voor vrouwen

Optimale 
biologische

beschikbaarheid

Selectie van zo 
natuurlijk mogelijke 

grondstoffen

Gepatenteerde
ingrediënten

Geen zoetstoffen
GGO-vrij 

Producten
gecertificeerd

GMP farma
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Hoge kwaliteit
ingrediënten

Natuurlijke vitaminen Metafolin®*

Naticol® Biologische meloen SOD®

Vitamine A, D3, E en K2 zijn in vet oplosbaar 
en kunnen door het lichaam worden opgeslagen. 

Daarom worden zij doelbewust en streng 
geselecteerd in natuurlijke vormen.

Het gepatenteerde Metafolin®* is een innovatieve 
vorm van bioactieve vitamine B9, ook bekend als 

natuurlijk foliumzuur, die zeer goed door het lichaam 
wordt opgenomen en gebruikt.

Van meloen afgeleid SOD® is een enzym dat wordt 
geëxtraheerd uit biologische, non-GMO meloenen en 
dat de zichtbare tekenen van veroudering, zoals het 

verschijnen van rimpels, helpt te beperken.

Naticol® is samengesteld uit natuurlijke 
viscollageenpeptiden die gemakkelijk door 

het lichaam worden opgenomen. Het helpt de 
collageenreserves aan te vullen om de zichtbare 

tekenen van huidveroudering te vertragen.
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Pycnogenol® Omega-3 uit vis

Omega-3 uit algen Natuurlijke mariene 
calcium en magnesium

Pycnogenol® is een 100% natuurlijk ingrediënt 
van plantaardige oorsprong. Dit gepatenteerde 

extract van pijnboomschors vermindert de zichtbare 
tekenen van veroudering en helpt de elasticiteit 

van de huid te behouden.

Onze omega-3 uit visolie is van een ongeëvenaarde 
zuiverheid dankzij de verwijdering van onzuiverheden 

uit de vervuiling van de zee. 
De keuze van de natuurlijke vorm van triglyceriden 

garandeert een betere stabiliteit.

Lithothamnion is een rood zeewier uit de IJslandse 
Zee dat zeer rijk is aan mineralen. 

Onze calcium en magnesium zijn afkomstig van deze 
mariene bron voor een optimale kwaliteit. 

Onze omega-3 uit microalgenolie is 100% 
plantaardig en van grote zuiverheid. Een 

gepatenteerd proces waarbij plantaardige 
antioxidanten worden gecombineerd, stabiliseert de 

olie en voorkomt de oxidatie ervan.
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Formules



1 active

Om je leven ten volle te leven door 150% te geven aan al je 
activiteiten, is veel energie nodig. Fisher zorgt voor de energie 
die misschien ontbreekt. Met 25 essentiële voedingsstoffen, 
waaronder hoogwaardige omega-3 uit visolie, biedt She+ 
active de energie en vitaliteit die nodig zijn om in elke 
inspanning te slagen.

She+ active, om vrouwen te helpen hun 
vitaliteit en energie terug te vinden
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Vermindert
vermoeidheid

Draagt bij
aan naar 

normaal normale 
intellectuele 

prestaties

Ondersteunt het  
energie-

metabolisme

Onderhoudt 
de gezondheid

van de huid, 
haar en nagels

INGREDIËNTEN · TABLETTEN MET NUTRIËNTENCOMPLEX
Natuurlijke mariene magnesiumhydroxide; microkristallijne 
cellulose, hydroxypropyl(methyl)cellulose (vulstoffen); 
vitamine C (L-ascorbinezuur); ijzerbisglycinaat; di- en 
tricalciumfosfaat, magnesiumcarbonaat, magnesiumzouten 
van vetzuren, stearinezuur (antiklontermiddelen); 
taurine; natuurlijke vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat); 
zinkbisglycinaat; para-aminobenzoëzuur; natuurlijke 
vitamine A (betacaroteen); vitamine B3 (nicotinamide); citrus 
bioflavonoïden; natuurlijke vitamine K2 (menaquinone); 
L-selenomethionine; mangaangluconaat; vitamine B5 
(calcium-D-pantothenaat); natuurlijke vegan vitamine D3 
(cholecalciferol); koperbisglycinaat; vitamine B6 (pyridoxal-
5’-fosfaat); vitamine B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat); 
vitamine B1 (thiaminehydrochloride); vitamine B9 (calcium-
L-methylfolaat); chroompicolinaat; vitamine B8 (D-biotine); 
vitamine B12 (methylcobalamine).

INGREDIËNTEN · OMEGA-3 VISOLIE CAPSULES
Zie pagina 22

Omega-3
EPA
DHA

380 mg
255 mg

45 mg

Nutriënten
VOEDINGSTAFEL · OMEGA-3 VISOLIE

Per capsule

Citrus bioflavonoïden
Taurine
PABA
Natuurlijke vitamine A  
(betacaroteen)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (Biotine)
Vitamine B9Metafolin®*
(foliumzuur)
Vitamine B12
Vitamine C
Natuurlijke vitamine D3
Natuurlijke vitamine E
Natuurlijke vitamine K2
Magnesium
IJzer
Zink
Koper
Mangaan
Selenium
Chroom

10 mg
50 mg
30 mg

2 mg 
(334 μg RE1)

1,1 mg
1,4 mg
16 mg

6 mg
1,4 mg

50 μg
200 μg

2,5 μg
80 mg
10 μg

12 mg
20 μg

125 mg
12 mg
10 mg

1 mg
1 mg

50 μg
25 μg

–
–
–

41%
 

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
200%
100%

26%
33%
85%

100%
100%

50%
90%
62%

Nutriënten Per tablet % Referentie 
Inname

VOEDINGSTAFEL · NUTRIËNTENCOMPLEX

1 RE: Retinolequivalenten (provitamine A)
* Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, 
Duitsland
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2pre-pregnancy

Dankzij het unieke voedingscomplex van 24 voedingsstoffen, 
waaronder omega-3, biedt She+ pre-pregnancy vrouwen 
die zwanger willen worden een hoogwaardig supplement 
dat specifiek aan deze periode is aangepast. Aldus wordt 
de vruchtbaarheid gestimuleerd, worden specifieke 
voedingsstoffen verstrekt voor de goede ontwikkeling van de 
foetus en worden de voedingsreserves van de aanstaande 
moeder in stand gehouden.

She+ pre-pregnancy, om de vruchtbaarheid 
te bevorderen en zich voor te bereiden op 
de zwangerschap

14



VOEDINGSTAFEL · NUTRIËNTENCOMPLEX

Voor normale  
vruchtbaar

-heid en  
voortplanting

Draagt bij 
aan de juiste 
ontwikkeling 
van de fœtus

Vermindert
vermoeidheid

Beschermt
de cellen tegen 

oxidatieve stress

INGREDIËNTEN · TABLETTEN MET NUTRIËNTENCOMPLEX
Natuurlijke mariene magnesiumhydroxide; cholinebitartraat; 
hydroxypropyl cellulose, microkristallijne cellulose, 
hydroxypropyl methylcellulose, isomalt, calciumcarbonaat 
(vulstoffen); vitamine C (L-ascorbinezuur); inositol; 
i jzerbisglycinaat;  di-  en tr icalciumfosfaten, 
magnesiumcarbonaat, stearinezuur, magnesiumzouten van 
vetzuren (antiklontermiddelen); L-argininehydrochloride; 
natuurlijke vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat); natuurlijke 
vitamine A (betacaroteen); vitamine B3 (nicotinamide); 
zinkbisglycinaat; alfaliponzuur; gepregelatineerd zetmeel; 
natuurlijke plantaardige vitamine D3 (cholecalciferol); 
natuurlijke vitamine K2 (menaquinon); vitamine B5 
(calcium-D-pantothenaat); L-selenomethionine; vitamine 
B6 (pyridoxal-5’-fosfaat); vitamine B2 (natriumriboflavine-
5’-fosfaat); vitamine B1 (thiaminehydrochloride); 
koperbisglycinaat; vitamine B9 (calcium-L-methylfolaat als 
Metafolin®*); kaliumjodaat; vitamine B8 (D-biotine); vitamine 
B12 (methylcobalamine).

INGREDIËNTEN · ALGENOLIE OMEGA-3 CAPSULES
Zie pagina 22
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DHA 300 mg

Nutriënten
VOEDINGSTAFEL · OMEGA-3 VISOLIE

Par capsule

Alfa-liponzuur
Choline
Inositol
L-arginine
Natuurlijke vitamine A 
(betacaroteen)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9 Metafolin®*
(foliumzuur)
Vitamine B12
Vitamine C
Natuurlijke vitamine D3
Natuurlijke vitamine E
Natuurlijke vitamine K2
Koper
Iodine
IJzer
Magnesium
Selenium
Zink

20 mg
100 mg

80 mg
50 mg

3 mg
(501 μg RE1)

1,4 mg
1,6 mg
20 mg

6 mg
2 mg

50 μg
500 μg

10 μg
90 mg
25 μg

12 mg
20 μg

0,50 mg
150 μg
14 mg

100 mg
25 μg
6 mg

-
-
-
-

62%

127%
114%
125%
100%
142%
100%
250%

400%
112%
500%
100%

26%
50%

100%
100%

26%
45%
60%

1 RE: Retinolequivalenten (provitamine A)
* Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, 
Duitsland

Nutriënten Per tablet % Referentie 
Inname



3pregnancy

She+ pregnancy bevat 22 bioactieve bestanddelen die zijn 
geselecteerd vanwege hun hoge assimilatie. De verschillende 
actieve bestanddelen, zoals omega-3, zorgen voor de nodige 
energie en voedingsreserves voor de moeder en de fœtus.

She+ pregnancy, om zwangere vrouwen te 
voorzien van de essentiële voedingsstoffen 
voor de gezonde ontwikkeling van de fœtus
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Neemt deel 
in de juiste 

ontwikkeling 
van de fœtus

Vermindert
vermoeidheid

Helpt
voor de normale 

vorming van 
rode bloedcellen

Draagt bij tot 
de groei van de 

placenta dankzij een 
gepatenteerde 

vorm van 
foliumzuur

INGREDIËNTEN · TABLETTEN MET NUTRIËNTENCOMPLEX
Cholinebitartraat; calciumcarbonaat; hydroxypropyl 
cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, microkristallijne 
cellulose, isomalt, calciumcarbonaat (vulstoffen); 
vitamine C (L-ascorbinezuur); di- en tricalciumfosfaten, 
magnesiumcarbonaat, stearinezuur, magnesiumzouten van 
vetzuren (antiklontermiddelen); ijzerbisglycinaat; natuurlijke 
vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat); zinkbisglycinaat; 
natuurlijke vitamine A (betacaroteen); vitamine B3 
(nicotinamide); natuurlijke plantaardige vitamine D3 
(cholecalciferol); L-selenomethionine; gepregelatineerd 
zetmeel; natuurlijke vitamine K2 (menaquinon); vitamine 
B5 (calcium-D-pantothenaat); vitamine B6 (pyridoxal-5’-
fosfaat); vitamine B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat); vitamine 
B1 (thiaminehydrochloride); koperbisglycinaat; vitamine B9 
(calcium-L-methylfolaat als Metafolin®*); chroompicolinaat; 
kaliumjodide; vitamine B8 (D-biotine); vitamine B12 
(methylcobalamine).

INGREDIËNTEN · ALGENOLIE OMEGA-3 CAPSULES
Zie pagina 22

Choline
Natuurlijke vitamine A 
(betacaroteen)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotin)
Vitamine B9 Metafolin®*
(foliumzuur)
Vitamine B12
Vitamine C
Natuurlijke vitamine D3
Natuurlijke vitamine E
Natuurlijke vitamine K2
Calcium
Chroom
Koper
Iodine
IJzer
Selenium
Zink

150 mg
3 mg

(501 μg RE1)
1,4 mg
1,7 mg
18 mg

6 mg
2 mg

50 μg
400 μg

5 μg
110 mg

25 μg
12 mg
20 μg

120 mg
30 μg

0,50 mg
150 μg
14 mg
60 μg

10 mg

-
62%

127%
121%
112%
100%
142%
100%
200%

200%
137%
500%
100%

26%
15%
75%
50%

100%
100%
109%
100%

Nutriënten Par tablet % Referentie 
Inname

VOEDINGSTAFEL · NUTRIËNTENCOMPLEX
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DHA 300 mg

Nutriënten
VOEDINGSTAFEL · OMEGA-3 VISOLIE

Par capsule

1 RE: Retinolequivalenten (provitamine A)
* Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, 
Duitsland



4post-pregnancy

She+ post-pregnancy bevat 26 bioactieve vitaminen, 
mineralen, actieve stoffen en omega-3 van hoge kwaliteit, 
die de jonge moeder in staat stellen volop van haar kind te 
genieten en haar gebruikelijke energie terug te vinden.

She+ post-pregnancy, om de jonge moeder 
in staat te stellen snel weer energie en 
welzijn te krijgen
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Vermindert
vermoeidheid

Draagt bij
tot naar de 
schoonheid 
van de huid 

en haar

Ondersteuning
van het 

psychologisch 
functioneren

INGREDIËNTEN · TABLETTEN MET NUTRIËNTENCOMPLEX
Calciumcarbonaat; cholinebitartraat; hydroxypropyl cellulose, 
hydroxypropyl methylcellulose, microkristallijne cellulose 
(vulstoffen); vitamine C (L-ascorbinezuur); ijzerbisglycinaat; 
di- en tricalciumfosfaten, magnesiumcarbonaat, stearinezuur, 
magnesiumzouten van vetzuren (antiklontermiddelen); 
L-cysteïne; co-enzym Q10; natuurlijke vitamine A 
(betacaroteen); L-methionine; natuurlijke vitamine E (D-alfa-
tocoferylacetaat); zinkbisglycinaat; natuurlijke plantaardige 
vitamine D3 (cholecalciferol); natriumhyaluronaat; vitamine 
B3 (nicotinamide); L-selenomethionine; mangaangluconaat; 
vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat); vitamine B6 
(pyridoxal-5’-fosfaat); vitamine B2 (natriumriboflavine-
5’-fosfaat); vitamine B1 (thiaminehydrochloride); 
koperbisglycinaat; chroompicolinaat; vitamine B9 (calcium-
L-methylfolaat als Metafolin®**); vitamine B8 (D-biotine); 
kaliumjodaat; vitamine B12 (methylcobalamine).

INGREDIËNTEN · ALGENOLIE OMEGA-3 CAPSULES
Zie pagina 22

Choline
Coenzyme Q10
Hyaluronzuur
L-Cysteine
L-Methionine
Natuurlijke vitamine A 
(betacaroteen)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9 Metafolin®*
(foliumzuur)
Vitamine B12
Vitamine C
Natuurlijke vitamine D3
Natuurlijke vitamine E
Calcium
Chroom
Koper
Iodine
IJzer
Mangaan
Selenium
Zink

100 mg
50 mg
20 mg
40 mg
40 mg

4 mg
(668 μg RE1)

1,4 mg
1,6 mg
20 mg

6 mg
2 mg

200 μg
200 μg

10 μg
100 mg

50 μg
12 mg

120 mg
40 μg

0,50 mg
75 μg

14 mg
1 mg

50 μg
10 mg

-
-
-
-
-

83%

127%
114%
125%
100%
142%
400%
100%

400%
125%

1000%
100%

15%
100%

50%
50%

100%
50%
90%

100%
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Ondersteunt het  
energie-

metabolisme

VOEDINGSTAFEL · NUTRIËNTENCOMPLEX
Nutriënten Per tablet % Referentie 

Inname

DHA 300 mg

Nutriënten
VOEDINGSTAFEL · OMEGA-3 VISOLIE

Par capsule

1 RE: Retinolequivalenten (provitamine A)
* Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, 
Duitsland



5 sport

Kun je je een leven zonder sport niet voorstellen?  
Om uw lichaam fit en gezond te houden, is het essentieel 
om goed te eten. Daarom is het belangrijk om het lichaam te 
voorzien van de voedingsstoffen die het nodig heeft. 
She+ sport levert 35 zeer goed opneembare ingrediënten, 
waaronder omega-3, om vrouwen te ondersteunen bij hun 
lichamelijke inspanning.

She+ sport, ter ondersteuning van de 
sportdynamiek en voor het behoud van een 
optimale lichaamsbalans tijdens intensieve 
sportactiviteiten
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Innovatieve 
grondstoffen:

Boswellia, 
guarana, 

witte kurkuma, 
L-glutamine

Ondersteunt het  
energie-

metabolisme

Gezonde 
spierfunctie

Flexibiliteit 
van de 

gewrichten

INGREDIËNTEN · TABLETTEN MET NUTRIËNTENCOMPLEX
Hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, 
microkristallijne cellulose (vulstoffen); taurine; 
cholinebitartraat; vitamine C (L-ascorbinezuur); guarana 
extract (Paullinia cupana); ijzerbisglycinaat; L-glutamine; 
L-carnitinetartraat; L-cysteïnehydrochloride; wierookboom 
extract (Boswellia serrata); natuurlijke vitamine E 
(D-alfa-tocoferylacetaat); di- en tricalciumfosfaat, 
magnesiumcarbonaat, stearinezuur, magnesiumzouten van 
vetzuren (antiklontermiddelen); zinkbisglycinaat; groene thee 
extract (Camellia sinensis); ubiquinone; natuurlijke vitamine 
A (betacaroteen); cafeïne; inositol; para-aminobenzoëzuur; 
witte kurkuma (Curcuma zedoaria); vitamine B3 
(nicotinamide); L-selenomethionine; natuurlijke vitamine K2 
(menaquinon); natuurlijke vegan vitamine D3 (cholecalciferol); 
mangaangluconaat; vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat); 
vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat); koperbisglycinaat; 
vitamine B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat); vitamine B1 
(thiaminehydrochloride); chroompicolinaat; vitamine B9 
(calcium-L-methylfolaat); natriummolybdaat; vitamine B8 
(D-biotine); vitamine B12 (methylcobalamine).

INGREDIËNTEN · OMEGA-3 VISOLIE CAPSULES
Zie pagina 22

Guarana extract
Boswellia extract
Groene thee extract
Witte kurkuma (zedoar)
L-glutamine
L-cysteine
Choline
Taurine
L-carnitine
Coenzyme Q10
Cafeïne
Inositol
PABA
Natuurlijke vitamine A  
(betacaroteen)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9 Metafolin®*
(foliumzuur)
Vitamine B12
Vitamine C
Natuurlijke vitamine D3
Natuurlijke vitamine E
Natuurlijke vitamine K2
IJzer
Zink
Koper
Mangaan
Chroom
Molybdeen
Selenium

80 mg
50 mg
25 mg
20 mg
75 mg
50 mg
40 mg

100 mg
50 mg
20 mg

20,25 mg
20 mg
20 mg

2 mg 
(334 μg RE1)

1,4 mg
1,6 mg
18 mg

6 mg
2 mg

50 μg
200 μg

5 μg
80 mg
20 μg

15 mg
20 μg

14 mg
10 mg

1 mg
1 mg

40 μg
30 μg
55 μg

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

41%

127%
114%
112%
100%
142%
100%
100%

200%
100%
400%
125%

26%
100%
100%
100%

50%
100%

60%
100%
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VOEDINGSTAFEL · NUTRIËNTENCOMPLEX
Nutriënten Per tablet % Referentie 

Inname

Omega-3
EPA
DHA

380 mg
255 mg

45 mg

Nutriënten
VOEDINGSTAFEL · OMEGA-3 VISOLIE

Per capsule

1 RE: Retinolequivalenten (provitamine A)
* Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland



6mature & fit

Als vrouwen de veertig naderen, naderen ze langzaam de 
menopauze. Dit is een belangrijke fase waarin het lichaam 
hormonale veranderingen ondergaat die het algemene 
evenwicht kunnen verstoren. Tijdens deze periode heeft het 
lichaam specifieke behoeften. Daarom bevat ons supplement 
35 voedingsstoffen, waaronder visolie rijk aan omega-3.

She+ mature & fit, om vermoeidheid, 
gewichtstoename of andere veel 
voorkomende menopauzale kwalen te 
helpen verminderen
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Niet-
hormonale 

formule

Vermindert 
gewichtstoe-

name

Bescherming
van de cellen 

tegen oxidatieve 
stress

INGREDIËNTEN · TABLETTEN MET NUTRIËNTENCOMPLEX
Hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, 
microkristallijne cellulose (vulstoffen); vitamine C 
(L-ascorbinezuur); cholinebitartraat; L-lysine; di- en 
tricalciumfosfaat, magnesiumcarbonaat, magnesiumzouten 
van vetzuren, stearinezuur (antiklontermiddelen); 
ijzerbisglycinaat; L-arginine; natuurlijke vitamine E (D-alfa-
tocoferylacetaat); L-glycine; zinkbisglycinaat; luteïne; 
ubiquinone; L-methionine; alfaliponzuur; L-carnitinetartraat; 
natuurlijke vitamine A (betacaroteen); inositol; para-
aminobenzoëzuur; druivenpitextract (Vitis vinifera); vitamine 
B3 (nicotinamide); zeaxanthine; natuurlijke vitamine K2 
(menaquinon); natuurlijke vegan vitamine D3 (cholecalciferol); 
L-selenomethionine; mangaangluconaat; vitamine B5 
(calcium-D-pantothenaat); vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat); 
koperbisglycinaat; vitamine B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat); 
vitamine B1 (thiaminehydrochloride); vitamine B9 (calcium-
L-methylfolaat); chroompicolinaat; vitamine B8 (D-biotine); 
natriummolybdaat; vitamine B12 (methylcobalamine).

INGREDIËNTEN · OMEGA-3 VISOLIE CAPSULES
Zie pagina 22

L-Arginine
L-Lysine
L-Glycine
Choline
L-Methionin
Alfa-liponzuur
Coenzyme Q10
Inositol
Druivenpit extract
L-Carnithine
Luteïne
Zeaxanthine
PABA
Natuurlijke vitamine A 
(betacaroteen)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9 Metafolin®*
(foliumzuur)
Vitamine B12
Vitamine C
Natuurlijke vitamine D3
Natuurlijke vitamine  E
Natuurlijke vitamine K2
IJzer
Zink
Koper
Mangaan
Selenium
Chroom
Molybdeen

50 mg
50 mg
40 mg
30 mg
25 mg
25 mg
25 mg
20 mg
20 mg
15 mg

3 mg
2 mg

20 mg
2 mg 

(334 μg RE1)
1,4 mg
1,6 mg
18 mg

6 mg
2 mg

50 μg
200 μg

5 μg
80 mg
20 μg

15 mg
20 μg

10 mg
10 mg

1 mg
1 mg

45 μg
30 μg
20 μg

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

41%

127%
114%
112%
100%
142%
100%
100%

200%
100%
400%
125%

26%
71%

100%
100%

50%
81%
75%
40%

Vermindert
vermoeidheid
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VOEDINGSTAFEL · NUTRIËNTENCOMPLEX
Nutriënten Per tablet % Referentie 

Inname

Omega-3
EPA
DHA

380 mg
255 mg

45 mg

Nutriënten
VOEDINGSTAFEL · OMEGA-3 VISOLIE

Per capsule

1 RE: Retinolequivalenten (provitamine A)
* Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland



calcium

Hoe kunnen we vrouwen helpen hun botten te versterken? 
FISHER heeft het antwoord met She+ Calcium, een 
veganistisch product op basis van natuurlijke bronnen. Het 
product bevat calcium en magnesium dat wordt gewonnen uit 
rode algen die uit de IJslandse Zee worden geoogst. Calcium 
draagt bij tot een normale botstructuur. Magnesium speelt een 
rol bij de spierfunctie. Vitamine D3 en K2 werken in synergie 
met calcium om gezonde botten te behouden.

She+ calcium, voor het behoud van 
sterke botten

Mariene 
calcium & 

magnesium
van IJslandse 

rode algen

Synergieën
met vitaminen en 

magnesium om de 
botgezondheid in 
stand te houden

 Natuurlijke
vitaminen

D3 & K2

300 mg 
calcium

in een 
enkel tablet

INGREDIËNTEN
Lithothamnion calcareum (natuurlijk mariene 
calcium); natuurlijke magnesiumhydroxide (marien); 
hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, 
microkristallijne cellulose (vulstoffen); di- en tricalciumfosfaat, 
magnesiumcarbonaat, magnesiumzouten van vetzuren, 
stearinezuur (antiklontermiddelen); natuurlijke vitamine 
K2 (menaquinone), natuurlijke vegan vitamine D3 
(cholecalciferol).

Calcium
Magnesium
Natuurlijke vitamine D3
Natuurlijke vitamine K2

300 mg
80 mg
25 μg
25 μg

37%
21%

500%
33%

Nutriënten Per tablet % Referentie 
Inname

VOEDINGSTAFEL
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magnesium

Wist je dat magnesium betrokken is bij meer dan 300 
enzymatische reacties in elke cel van ons lichaam? 
De formule bevat een combinatie van zeer biobeschikbaar 
magnesium en vitamine B6.

She+ magnesium, ter ondersteuning 
van fysiologische functies

Magnesium-
glycerofosfaat 

gemakkelijk 
opneembaar 

door het lichaam

Mariene 
magnesium

van IJslandse 
rode algen

Efficiëntie 
verbeterd 

door de synergie 
met vitamine B6

Magnesium 
draagt bij tot de 
normale werking 
van spieren en 
zenuwstelsel

INGREDIËNTEN
Magnesiumglycerofosfaat; microkristallijne cellulose, 
hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose 
(vulstoffen);  natuurli jke magnesiumhydroxide 
(mariene); calciumcarbonaat, di- en tricalciumfosfaat, 
magnesiumcarbonaat, magnesiumzouten van vetzuren, 
stearinezuur (antiklontermiddelen); vitamine B6 (pyridoxal-
5’-fosfaat).

Magnesium
Vitamine B6

150 mg
2 mg

40%
142%
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Nutriënten Per tablet % Referentie 
Inname

VOEDINGSTAFEL



omega 3

Hoogwaardige, gefilterde, duurzaam gevangen visolie die 
380  mg omega-3 (DHA en EPA) levert voor een goede 
hartfunctie.

She+ omega 3, voor de levering van DHA 
en EPA, twee essentiële omega-3’s voor 
uw gezondheid

Visolie uit 
duurzame 

visserij 
met behoud 
van mariene 
biodiversiteit 

Ongeëvenaarde 
zuiverheid 

van de olie 
dankzij een hoog 

presterende 
filtratiesysteem

Voor een goed
hartfunctie

Voor het 
behoud van de 

hersenfunctie 
en zicht

INGREDIËNTEN
Visolie; visgelatine; plantaardige glycerol (bevochtigings-
middel); natuurlijke tocoferolrijke extract, rozemarijnextract 
(antioxidanten).

Omega-3
EPA
DHA

Nutriënten 

VOEDINGSTAFEL

380 mg
255 mg

45 mg

Par capsule
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omega 3 vegetal

Omega-3 zijn essentiële voedingsstoffen voor het lichaam. Om 
ervoor te zorgen dat iedereen ervan kan profiteren, hebben 
wij een 100% plantaardige formule ontwikkeld met de beste 
kwaliteit plantaardige olie die op de markt verkrijgbaar is.

SHE+ omega 3 vegetal, om zwangere 
vrouwen en vegetariërs te voorzien 
van omega-3 van plantaardige oorsprong

Zeewierolie 
gestabiliseerd met 

natuurlijke 
romarijn-

extracten

Rijk aan
omega-3 

vetzuren (DHA)

INGREDIËNTEN
Algenolie (olie van de microalg Schizochytrium sp.); plantaardig 
gemodificeerd zetmeel (capsule); plantaardige glycerol 
(bevochtigingsmiddel); zonnebloemolie (Helianthus annuus); 
natuurlijk rozemarijnextract, natuurlijke tocoferolrijke extract 
(antioxidanten).

VOEDINGSTAFEL

DHA 300 mg

Nutriënten Par capsule
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Ongeëvenaarde 
zuiverheid 

van de olie dankzij 
een innovatieve

technologie

Voor het 
behoud van de 

hersenfunctie 
en zicht



skin complex

She+ skin complex is een voedingssupplement met 20 
uitstekende voedingsstoffen om zowel de schoonheid van 
de huid als een goed voedingsevenwicht te bevredigen. Het 
resultaat is dat de huid van binnenuit wordt gevoed en van 
buitenaf gehydrateerd, gevitaliseerd en stralend is.

She+ skin complex, voor een mooie huid te 
behouden en een goed voedingsevenwicht
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5 gram 
mariene 

collageen 
om de stevigheid, 

elasticiteit en 
hydratatie van de 
huid te behouden

Gepatenteerde 
ingrediënten:

Pycnogenol®, 
meloen SOD, 

Naticol®

Vitaminen
om vermoeidheid 

en stress te 
verminderen

Mineralen
om de 

bescherming 
van cellen tegen 
oxidatieve stress 

te versterken

INGREDIËNTEN
Naticol® (mariene collageen uit vis), biologische inuline, 
maltodextrine (vulstof), mangopoeder (Mangifera 
indica), vitamine C (L-ascorbinezuur), hyaluronzuur 
(natriumhyaluronaat), co-enzym Q10, zeeden schorsextract 
(Pinus pinaster, Pycnogenol®), natuurlijk mango-
aroma, natuurlijke vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), 
zinkbisglycinaat, natuurlijk sinaasappel-aroma, vitamine B3 
(nicotinamide), superoxide dismutase uit biologische meloen 
(SOD), selenium (L-selenomethionine), natuurlijke vitamine 
A (bètacaroeen), vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat), 
kopergluconaat, vitamine B2 (riboflavine-5’-fosfaat), vitamine 
B6 (pyridoxal-5-fosfaat), vitamine B1 (thiaminehydrochloride), 
vitamine B9 (calcium-L-methylfolaat), vitamine B8 (D-biotine), 
vitamine B12 (methylcobalamine).

Naticol® 
(mariene collageen)
Biologische inuline
Pycnogenol®
Meloen SOD
Hyaluronzuur
Co-enzym Q10
Natuurlijke vitamine A 
(betacaroteen)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9 Metafolin®*
(foliumzuur)
Vitamine B12
Vitamine C
Natuurlijke vitamine E
Zink
Koper
Selenium

5 g

1 g
50 mg
10 mg
50 mg
50 mg

2,4 mg
(400 μg RE1)

0,55 mg
1,4 mg
16 mg

4 mg
1,4 mg

50 μg
100 μg

2,5 μg
80 mg
12 mg

7,5 mg
0,5 mg

30 μg

-

-
-
-
-
-

50%

50%
100%
100%

66%
100%
100%

50%

100%
100%
100%

75%
50%
54%
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VOEDINGSTAFEL

1 RE: Retinolequivalenten (provitamine A)
* Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, 
Duitsland

Nutriënten Per stick % Referentie 
Inname



pure marine 
collagen

She+ pure marine collagen is een voedingssupplement 
dat is ontwikkeld om de glans en de schoonheid van de 
huid te verbeteren. De geselecteerde ingrediënten helpen 
vroegtijdige huidveroudering tegen te gaan en dragen bij tot 
een goede hydratatie.

She+ pure marine collagen, een concentraat 
om de glans en schoonheid van de huid te 
verbeteren
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5 gram 
gepatenteerde 

mariene 
collageen 

 (Naticol®)

Vochtigheid
van de huid 

dankzij collageen, 
hyaluronzuur 

en inuline

Bescherming
van de cellen 

tegen oxidatieve 
stress

Behoud
stevigheid 

en elasticiteit 
van de huid

INGREDIËNTEN
Naticol® (mariene collageen uit vis), biologische inuline, 
maltodextrine (vulstof), mangopoeder (Mangifera 
indica), vitamine C (L-ascorbinezuur), hyaluronzuur 
(natriumhyaluronaat), natuurlijk mango-aroma, natuurlijke 
vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), zinkbisglycinaat, 
natuurlijk sinaasappel-aroma.

Naticol® 
(mariene collageen)
Biologische inuline
Hyaluronzuur
Vitamine C 
Natuurlijke vitamine E
Zink

5 g

1 g
50 mg
80 mg
12 mg

7,5 mg

-

-
-

100%
100%

75%

Nutriënten Per stick % Referentie 
Inname

VOEDINGSTAFEL
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@sheplusbyfisher

@she.plus.by.fisher

She Plus by Fisher



Boulevard de la Cambre 28-30
1000 Bruxelles
info@sheplus.com
www.sheplus.com


