
Bijsluiter 

Biocure® Activ’Age LA 
 
Samenstelling per tablet 
Vitamine B3  100%*  16 mg 
Vitamine B6  100%*  1,4 mg 
Vitamine D 100%* 5 µg 
Magnesium  15%*  57 mg 
Silybum marianum 160 mg 
Camellia sinensis (EGCG) 235 mg 
 
* = % RI = % Referentie-innames 
 
Eigenschappen 
Biocure® Activ’Age LA bevat mariadistel (Silybum marianum), groene thee (Camellia 
sinensis), drie vitamines (B3, B6 en D3) en magnesium. Een samenstelling met zuiverende 
planten voor de ondersteuning van een bruisende levensstijl. 
Vitamine B3, vitamine B6 en magnesium dragen bij tot een normaal energieleverend 
metabolisme en helpen bij de vermindering van vermoeidheid. Daarnaast ondersteunt 
magnesium de normale spierwerking. 
Mariadistel en groene thee is een plantencombinatie met veel mogelijkheden. Mariadistel 
helpt de natuurlijke weerstand versterken, maar heeft ook een gunstige invloed op de 
werking van lever en gal. Bovendien ondersteunt mariadistel de inwendige reiniging en helpt 
het de spijsvertering. Groene thee is rijk aan krachtige antioxidanten (EGCG) en ondersteunt 
het behoud van een normaal cholesterolniveau. Groene thee heeft nog extra troeven. Deze 
plant helpt de bloedvaten soepel houden en draagt bij tot de goede werking van het hart. 
Ook een normale bloedsuikerspiegel helpen mariadistel en groene thee in evenwicht 
houden. 
Normale botten vormen de basis voor een fit lichaam. Vitamine D3 en magnesium 
ondersteunen de instandhouding van normale botten.  
Biocure® Activ’Age LA is een Long Action formule. Dit wil zeggen dat alle actieve stoffen 
geleidelijk in het lichaam terechtkomen waar deze langzaam opgenomen worden. Deze 
unieke formule zorgt tegelijk voor een onmiddellijke werking. Biocure® Activ’Age LA werkt 
daarom snel, krachtig en langdurig. 
Biocure® Activ’Age LA bevat twee gestandaardiseerde planten: groene thee en mariadistel. 
Door standaardisering van planten wordt per dosering steeds dezelfde hoeveelheid 
plantenmateriaal toegediend. Dit ondersteunt de goede werking van Biocure® Activ’Age LA. 
 
Wanneer gebruiken 

- draagt bij tot de normale spierwerking 
- ondersteunt het energieleverend metabolisme 
- helpt bij de vermindering van vermoeidheid 
- helpt bij het behoud van een normaal cholesterolniveau 
- ondersteunt de werking van het hart 
- helpt een normale bloedsuikerspiegel in evenwicht houden 
- helpt de natuurlijke weerstand versterken 
- ondersteunt de instandhouding van gezonde botten 

 
Gebruiksaanwijzing 
Volwassenen: 1 tablet per dag. Bij voorkeur in de voormiddag innemen met een beetje 
water. 
 
De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl 
worden gebruikt. 
 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/biocure-activ-age-long-action/


Bijsluiter 

 
Houdbaarheid 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de 
datum aangeduid op de verpakking. 
 
Verpakking en aflevering 
Doos van 30 filmomhulde tabletten in blisterverpakking. Verkrijgbaar in de apotheek. 
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