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Natuurlijke Supplementen

Natuurlijk Presteren is specialist in natuurlijke 

supplementen. De producten worden ontwikkeld en 

samengesteld op basis van wetenschappelijke 

onderzoeken. Bij Natuurlijk Presteren is alléén het 

allerbeste goed genoeg.
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Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Rump picanha beef alcatra tenderloin. Tongue ground round sausage pig, strip steak 

porchetta shoulder. Leberkas ball tip meatball, picanha chislic prosciutto hamburger beef 

ribs. Ribeye chislic ball tip picanha, jowl corned beef capicola porchetta sirloin.

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag? !

Is dit is een veelgestelde vraag? !
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Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Veelgestelde vragen (FAQ)

Bekijk alle reviews

Ik neem al een paar maanden "natuurlijk 

presteren, nachtrust en stemming". Had 

problemen met inslapen en woelen. Ik 

neem 2 capsules anderhalf uur voor het 

slapengaan. Na een tijdje begint de 

vermoeidheid en slaap ik in als een 

roosje. Wat een deugd om zonder 

probleem in slaap te vallen en 's morgen 

s terug fris als een hoentje uit bed te 

kunnen...

""""!

Christine L.

Ben zeer tevreden over dit product. Ik 

was niet direct iemand met grote 

slaapproblemen maar sliep wel 

onregelmatig en onrustig. Dit middel 

heeft dat probleem meer in balans 

gebracht en ik merk dat ik langer achter 

elkaar en ook dieper slaap. Lijkt mij dus 

een prima product van de makers, onder 

wie Jochem, die op een prettige manier 

contact onderhoudt.

""""!

Peter L.

Ik ben enorm onder de indruk van dit 

slaapmiddel! Het helpt mij lekker slapen 

en voel me 's ochtends energiek en 

uitgerust. Ik raad dit product zeker aan.

""""!

Poulami 
Bhattacharya

Ik slaap al jaren gemiddeld 5 uur per 

nacht en kom moeilijk in slaap. Ik heb al 

veel verschillende dingen geprobeerd 

(geen beeldschermen voor het 

slapengaan, een avondritueel creëren, 

eerder naar bed, later naar bed etc), 

maar het helpt allemaal maar een beetje. 

Ik merk echt dat dit slaapmiddel goed is 

voor mijn nachtrust en dat ik het helpt 

ontspannen. Ik gebruik het … lees meer

""""!

Cat C.

2080 review     |     Beoordeel ons

""""!

Reviews

Unieke samenstelling – meervoudige werking

Ons slaapmiddel heeft een meervoudige werking, omdat het 12 ingrediënten bevat en de 

processen die betrokken zijn bij slapen van binnenuit ondersteunt. Rustgevend, 

ondersteunend, actieve vitaminen en perfect opneembare mineralen.

Deze samenstelling is ontwikkeld op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en 

eindeloos testen & perfectioneren. Een unieke samenstelling voor lange termijn gebruik, 

zonder chemische troep.

Bouwstenen: Natuurlijke 5-HTP uit Griffonia

Het natuurlijke slaaphormoon wordt in het lichaam gemaakt vanuit serotonine. De 

bouwsteen van serotonine is het stofje 5-HTP. Zonder 5-HTP kan het lichaam geen 

serotonine aanmaken. Daarom hebben we 5-HTP uit een plantaardige bron (Griffonia 

Simplicifolia) toegevoegd.

          5-HTP uit Griffonia is een bouwsteen voor serotonine en het slaaphormoon

          Het ondersteunt de nachtrust en gemoedstoestand

!

!

Rustgevend: L-theanine en Valeriaan

Ons slaapmiddel bevat het kalmerende stofje L-theanine uit groene thee en een hoge 

kwaliteit valeriaan extract. Allebei in een veilige dosering, zodat je niet duf wakker wordt.

          Helpt je ontspannen voor het slapengaan

          Ondersteunt de natuurlijke nachtrust

!

!

Mineralen: Magnesium en Zink

Magnesium wordt ook wel het anti-stress mineraal genoemd, vanwege de kalmerende 

werking op het zenuwstelsel. Daarnaast spelen zowel magnesium als zink een rol bij de 

aanmaak van natuurlijke slaapstoffen.

          Helpt vermoeidheid verminderen overdag

          Ondersteunt de mentale balans

          Helpt in tijden van stress

          Twee soorten magnesium: Magnesiumcitraat & -bisglycinaat

          Zinkcitraat

!

!

!

!
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Vitaminen: B1, B3, B6 en twee soorten B12

Naast de mineralen, gebruikt je lichaam ook vitaminen voor het omzetten van bouwstenen 

in natuurlijke slaapstoffen. We gebruiken alleen vitaminen in actieve vorm, zodat deze 

direct gebruikt worden in het lichaam. 

          Goed voor de mentale balans

          Helpt in tijden van stress

          Goed voor de aanmaak van slaapstoffen

!

!

!

Nachtrust & Stemming – het 12-in-1 natuurlijke slaapmiddel

25% van de mensen ervaart ongemakken tijdens de slaap. Een tekort aan de juiste 

nutriënten kan de nachtrust negatief beïnvloeden. Ons slaapmiddel bevat een unieke 

combinatie van 12 natuurlijke ingrediënten die de natuurlijke nachtrust ondersteunen, je 

helpen ontspannen en de vermoeidheid overdag helpen verminderen.

          45 minuten voor het slapengaan innemen.

          Ondersteunt natuurlijke processen.

          Geen verslavende werking.

          Geheel op wetenschappelijke basis.

          Plantaardig, allergeen- en dierproefvrij.

!

!

!

!

!

EtiketProductbeschrijving

Over het product

Ontwikkeld door een biochemicus & bekend van TV

Deze klanten gingen je voor

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail 

capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork 

chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta. 

Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami pork belly bresaola chuck tongue 

meatball sausage sirloin. 

Andouille kevin tongue strip steak chicken sausage bacon short ribs corned beef. Corned 

beef filet mignon andouille jowl. Beef hamburger biltong drumstick boudin picanha sirloin 

ham hock alcatra landjaeger flank brisket turducken. Kielbasa pork chop pig pancetta cow 

cupim, rump ribeye bacon. Pig fatback bacon leberkas.

De titel voor het stukje tekst

Plantaardige capsule

Dierproefvrij

Openbreken mag

Enorm voordeel

Niet verslavend
Je kunt stoppen wanneer je wilt, zonder ontwenningsverschijnselen.

Helpt bij het verminderen van vermoeidheid overdag, dankzij Magnesium.

Energiek wakker worden

Ondersteunt de natuurlijke nachtrust

Helpt je ontspannen voor het slapengaan
MAGNESIUM, GRIFFONIA & VALERIAAN

VALERIAAN

BIOACTIEVE VITAMINEN EN MINERALEN

MAGNESIUM

MAGNESIUM

Maakt natuurlijke slaapverwekkers aan
Bevat bioactieve vitaminen en mineralen die je op natuurlijke wijze helpen bij de 

aanmaak van stoffen die nodig zijn voor een goede nachtrust.

Deze 12-in-1 science-based formule met o.a. valeriaan helpt je op een 

natuurlijke manier slapen.

Bevat Magnesium en extracten van Griffonia en Valeriaan, wat helpt in tijden van 

stress.
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Een uitnodigende titel met 
betrekking tot de voordelen

##

#

In winkelwagen1

U bespaart  X%

6 verpakkingen
€107,73

€17,95 per stuk

U bespaart  X%

3 verpakkingen
€56,86

€18,95 per stuk

1 verpakkingen
€19,95

Bevat 45 capsules per verpakking. Je gebruikt gemiddeld 1-2 capsules per nacht

Kies uw aantal

Op voorraad       Voor 21:00 besteld? Vandaag verzonden!

inclusief BTW€ 19,95

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola 

flank tail capicola swine turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback 

boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon chuck brisket shoulder shankle 

corned beef pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami.

In het kort

""""!

Natuurlijk Slaapmiddel met 5-HTP, Valeriaan en Magnesium

Nachtrust & Stemming

Home            Natuurlijke slaapmiddelen            Nachtrust & Stemming - Natuurlijk Slaapmiddel met 5-HTP, Valeriaan en Magnesium

HOME           KIES JOUW CATEGORIE           VOORDEELPAKKETTEN           ALLE PRODUCTEN           CONTACT        $ %
0

&

Gratis verzending vanaf €39,00
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Rump picanha beef alcatra tenderloin. Tongue ground round sausage pig, strip steak porchetta shoulder. 

Leberkas ball tip meatball, picanha chislic prosciutto hamburger beef ribs. Ribeye chislic ball tip picanha, jowl 

corned beef capicola porchetta sirloin.

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?
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Veelgestelde vragen (FAQ)

Bekijk alle reviews

Ik ben enorm onder de indruk van dit 

slaapmiddel! Het helpt mij lekker slapen 

en voel me 's ochtends energiek en 

uitgerust. Ik raad dit product zeker aan.

""""!

Poulami 
Bhattacharya

Ik slaap al jaren gemiddeld 5 uur per nacht 

en kom moeilijk in slaap. Ik heb al veel 

verschillende dingen geprobeerd (geen 

beeldschermen voor het slapengaan, een 

avondritueel creëren, eerder naar bed, 

later naar bed etc), maar het helpt allemaal 

maar een beetje. Ik merk echt dat dit 

slaapmiddel goed is voor mijn nachtrust en 

dat ik het helpt ontspannen. Ik gebruik het 

… lees meer

""""!

Cat C.

2080 review     |     Beoordeel ons

""""!

Reviews

Unieke samenstelling – meervoudige werking
Ons slaapmiddel heeft een meervoudige werking, omdat het 12 ingrediënten bevat en de processen die 

betrokken zijn bij slapen van binnenuit ondersteunt. Rustgevend, ondersteunend, actieve vitaminen en perfect 

opneembare mineralen.

Deze samenstelling is ontwikkeld op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en eindeloos testen & 

perfectioneren. Een unieke samenstelling voor lange termijn gebruik, zonder chemische troep.

Nachtrust & Stemming – het 12-in-1 natuurlijke slaapmiddel

25% van de mensen ervaart ongemakken tijdens de slaap. Een tekort aan de juiste nutriënten kan de nachtrust 

negatief beïnvloeden. Ons slaapmiddel bevat een unieke combinatie van 12 natuurlijke ingrediënten die de 

natuurlijke nachtrust ondersteunen, je helpen ontspannen en de vermoeidheid overdag helpen verminderen.

          45 minuten voor het slapengaan innemen.

          Ondersteunt natuurlijke processen.

          Geen verslavende werking.

          Geheel op wetenschappelijke basis.

          Plantaardig, allergeen- en dierproefvrij.

!

!

!

!

!

LEES MEER

EtiketProductbeschrijving

Over het product

Ontwikkeld door een biochemicus & bekend 
van TV

Deze klanten gingen je voor

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon 

chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami 

pork belly bresaola chuck tongue meatball sausage sirloin. 

Andouille kevin tongue strip steak chicken sausage bacon short ribs corned beef. Corned beef filet mignon 

andouille jowl. Beef hamburger biltong drumstick boudin picanha sirloin ham hock alcatra landjaeger flank 

brisket turducken. Kielbasa pork chop pig pancetta cow cupim, rump ribeye bacon. Pig fatback bacon 

leberkas.

De titel voor het stukje tekst

Plantaardige 
capsule

Dierproefvrij

Openbreken mag

Enorm 
voordeel

Niet verslavend
Je kunt stoppen wanneer je wilt, zonder ontwenningsverschijnselen.

Helpt bij het verminderen van vermoeidheid overdag, dankzij Magnesium.

Energiek wakker worden

Ondersteunt de natuurlijke nachtrust

Helpt je ontspannen voor het slapengaan
MAGNESIUM, GRIFFONIA & VALERIAAN

VALERIAAN

BIOACTIEVE VITAMINEN EN MINERALEN

MAGNESIUM

MAGNESIUM

Maakt natuurlijke slaapverwekkers aan
Bevat bioactieve vitaminen en mineralen die je op natuurlijke wijze helpen bij de aanmaak 

van stoffen die nodig zijn voor een goede nachtrust.

Deze 12-in-1 science-based formule met o.a. valeriaan helpt je op een natuurlijke manier 

slapen.

Bevat Magnesium en extracten van Griffonia en Valeriaan, wat helpt in tijden van stress.
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Een uitnodigende titel met betrekking tot de 
voordelen

Nachtrust & Stemming

""""!

Natuurlijk Slaapmiddel met 5-HTP, Valeriaan en Magnesium

Bevat 45 capsules per verpakking. Je gebruikt 

gemiddeld 1-2 capsules per nacht

In winkelwagen1

U bespaart  X%

6 verpakkingen
€107,73

€17,95 per stuk

U bespaart  X%

3 verpakkingen
€56,86

€18,95 per stuk

1 verpakkingen
€19,95

Kies uw aantal

Op voorraad       Voor 21:00 besteld? vandaag verzonden!

€ 19,95

In het kort

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock bacon 

chuck brisket shoulder shankle corned beef pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork loin salami.

inclusief BTW

Terug#

$! 4%
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Natuurlijk Presteren is specialist in natuurlijke 

supplementen. De producten worden ontwikkeld en 
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onderzoeken. Bij Natuurlijk Presteren is alléén het 
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Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Rump picanha beef alcatra tenderloin. Tongue 

ground round sausage pig, strip steak porchetta 

shoulder. Leberkas ball tip meatball, picanha chislic 

prosciutto hamburger beef ribs. Ribeye chislic ball tip 

picanha, jowl corned beef capicola porchetta sirloin.

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Is dit is een veelgestelde vraag?

Veelgestelde vragen 
(FAQ)

Bekijk alle reviews

Ik ben enorm onder de indruk van dit 

slaapmiddel! Het helpt mij lekker slapen en 

voel me 's ochtends energiek en uitgerust. 

Ik raad dit product zeker aan.

""""!

Poulami 
Bhattacharya

Ik slaap al jaren gemiddeld 5 uur per nacht 

en kom moeilijk in slaap. Ik heb al veel 

verschillende dingen geprobeerd (geen 

beeldschermen voor het slapengaan, een 

avondritueel creëren, eerder naar bed, later 

naar bed etc), maar het helpt allemaal maar 

een beetje. Ik merk echt dat dit slaapmiddel 

goed is voor mijn nachtrust en dat ik het 

helpt ontspannen. Ik gebruik het … lees 

meer

""""!

Cat C.

2080 review     |     Beoordeel ons

""""!

Reviews

Unieke samenstelling – meervoudige 
werking
Ons slaapmiddel heeft een meervoudige werking, 

omdat het 12 ingrediënten bevat en de processen die 

betrokken zijn bij slapen van binnenuit ondersteunt. 

Rustgevend, ondersteunend, actieve vitaminen en 

perfect opneembare mineralen.

Deze samenstelling is ontwikkeld op basis van de 

nieuwste wetenschappelijke inzichten en eindeloos 

testen & perfectioneren. Een unieke samenstelling 

voor lange termijn gebruik, zonder chemische troep.

Nachtrust & Stemming – het 12-in-1 
natuurlijke slaapmiddel
25% van de mensen ervaart ongemakken tijdens de 

slaap. Een tekort aan de juiste nutriënten kan de 

nachtrust negatief beïnvloeden. Ons slaapmiddel 

bevat een unieke combinatie van 12 natuurlijke 

ingrediënten die de natuurlijke nachtrust 

ondersteunen, je helpen ontspannen en de 

vermoeidheid overdag helpen verminderen.

          45 minuten voor het slapengaan innemen.

          Ondersteunt natuurlijke processen.

          Geen verslavende werking.

          Geheel op wetenschappelijke basis.

          Plantaardig, allergeen- en dierproefvrij.

!

!

!

!

!

LEES MEER

EtiketProductbeschrijving

Over het product

Ontwikkeld door een 
biochemicus & bekend 
van TV

Deze klanten gingen je 
voor

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork 

loin salami pork belly bresaola chuck tongue meatball 

sausage sirloin. 

Andouille kevin tongue strip steak chicken sausage 

bacon short ribs corned beef. Corned beef filet 

mignon andouille jowl. Beef hamburger biltong 

drumstick boudin picanha sirloin ham hock alcatra 

landjaeger flank brisket turducken. Kielbasa pork chop 

pig pancetta cow cupim, rump ribeye bacon. Pig 

fatback bacon leberkas.

De titel voor het stukje 
tekst

Plantaardige 
capsule

Dierproef
vrij

Openbreken 
mag

Enorm 
voordeel

Helpt je ontspannen voor het slapengaan
MAGNESIUM, GRIFFONIA & VALERIAAN

Bevat Magnesium en extracten van Griffonia en 

Valeriaan, wat helpt in tijden van stress.

Ondersteunt de natuurlijke nachtrust
VALERIAAN

Deze 12-in-1 science-based formule met o.a. 

valeriaan helpt je op een natuurlijke manier slapen.

Maakt natuurlijke slaapverwekkers aan
BIOACTIEVE VITAMINEN EN MINERALEN

Bevat bioactieve vitaminen en mineralen die je op 

natuurlijke wijze helpen bij de aanmaak van stoffen 

die nodig zijn voor een goede nachtrust.

Energiek wakker worden
MAGNESIUM

Helpt bij het verminderen van vermoeidheid overdag, 

dankzij Magnesium.

Niet verslavend
MAGNESIUM

Je kunt stoppen wanneer je wilt, zonder 

ontwenningsverschijnselen.

Een uitnodigende titel 
met betrekking tot de 
voordelen

Nachtrust & Stemming

""""!

Natuurlijk Slaapmiddel met 5-HTP, 
Valeriaan en Magnesium

In winkelwagen1

1 verpakkingen
€19,95

- X%
3 verpakkingen
€56,86 - €18,95 per stuk

- X%
3 verpakkingen
€56,86 - €18,95 per stuk

Bevat 45 capsules per verpakking. Je gebruikt 

gemiddeld 1-2 capsules per nacht

Kies uw aantal

Op voorraad      

Voor 21:00 besteld? vandaag verzonden!

€ 19,95

In het kort

Bacon ipsum dolor amet pork loin chicken pork belly 

turducken. Tongue bresaola flank tail capicola swine 

turkey salami prosciutto porchetta boudin andouille. 

Fatback boudin pork chop turkey buffalo ham hock 

bacon chuck brisket shoulder shankle corned beef 

pancetta. Prosciutto ham hock alcatra pancetta pork 

loin salami.

inclusief BTW

Terug#

$! 4%


