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Natuurlijk multi-vitaminenconcentraat 
 

 

energie & vitaliteit 



vibracell® 
 
is een natuurlijk multi-vitaminenconcentraat en is samengesteld uit koudgeperste sappen van 
met zorg geselecteerd fruit, groenten, planten en kruiden. Maar ook andere belangrijke 
voedingstoffen als magnesium, koninginnenbrij, seleen, L-carnitine, coenzym Q10, 
foliumzuur, … werden toegevoegd.  
 

vibracell® 
 
 Volledig natuurlijke ingrediënten. Gegarandeerd vrij van pesticiden, herbiciden en 
 zware metalen. Waar mogelijk van biologische teelt (minimum 70% van het volume) 
 bevat geen conserveringsmiddel, noch andere chemische additieven!  
 het resultaat van 10 jaar research, ervaring en ontwikkeling  
 voor 100% opgenomen door ons lichaam dankzij de vloeibare vorm  
 verschaft vitaliteit en energie 
 krachtige immuniteitsbooster 
 smaakt lekker en verfrissend 
 aanbevolen door artsen, therapeuten en voedingsspecialisten 

 
Wereldprimeur: bio-fotonen voor nog meer vitali-
teit! 
 
Vibracell levert niet alleen energie dankzij zijn gezonde bestanddelen. Vibracell bevat ook 
vibratie- of trillingsenergie. Vandaar de naam!  
 
Onder elke fles zit een bio-fotonen energieplaatje dat deze trillingsenergie nog versterkt. 
Twee Duitse onderzoekers (Prof. Dr. Popp en Prof. Kohfink) hebben de positieve effecten 
van dit energieplaatje aangetoond: de bio-fotonen energieplaat verhoogt de Vibracell energie 
van 5.950 Bovis eenheden (wat reeds veel is) naar 16.950 Bovis eenheden (wat enorm is). 
 
Gooi het plaatje niet weg, maar leg het onder voeding en dranken zodat deze ook 
energetisch kunnen opladen.  
 
Indien interesse sturen wij gratis meer informatie over de energieplaten die ook apart in 
verschillende formaten te verkrijgen zijn. 
 

Elke morgen twee koffielepels vibracell® in een  
glas water en je voelt je fit! 
 
Het is aangeraden om Vibracell ‘s morgens voor het ontbijt te drinken: twee koffielepels 
(=10 ml) Vibracell in een glas water (= 120 ml), tenzij anders voorgeschreven door arts of 
therapeut. 
  
De fles schudden voor gebruik en goed roeren met een plastieken lepel (metaal voert als 
leidend element de energie terug af) tot men een homogeen mengsel bekomt.  
 
 
 
 



 
Eens de fles open, steeds in de doos in de koelkast bewaren en binnen de 2 maanden 
consumeren. Het fotonen energieplaatje onderin de doos activeert zo steeds de flesinhoud. 
 
Om de regeneratie van de cellen (in 90 dagen) te ondersteunen, is het aanbevolen om 
minstens 2 x per jaar (lente en herfst) een Vibracell kuur van 3 maanden (3 flessen) te doen. 
 
Ideaal is natuurlijk iedere dag uw glas Vibracell!  
 

 
 

vibracell® is samengesteld uit volgende ingre-
diënten: 
 
Vruchtensapconcentraat van: sinaasappel*, citroen*, passievrucht*  
Groentensapconcentraat van: wortelen*, rode biet*  
Concentraat van melkzuur gefermenteerde wortelen, selder, augurken, zuurkool, rode bieten 
en uien  
paprikapulp, tomatenpulp*, artisjokextract, aardpeer*- en broccoliconcentraat 
Concentraat uit bessen van: aalbes*, blauwe bosbes*, vlierbes*, acerolakers  
Plantenextracten: brandnetel, rozenbottel, hop, mate thee, melisse, paardenbloem, 
kamille, rozemarijn  
Andere: olie uit rozenbottelpitten, verse koninginnenbrij*, inactieve biergist, L-carnitine,  
co-enzym Q10, merriemelk* (bevat lactose), emulgator sojalecithine (niet genetisch 
gemodificeerd), fructose, natuurlijk aroma, zuurregelaar citroenzuur, magnesiumcarbonaat, 
seleengist 
Vitaminen: vitamine A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, biotine, foliumzuur  
 

* van gecertifieerde biologische oorsprong. 
 
 
 
 

1 fles = 
30 porties = 
bijna 4 L 
drinkklaar 
product = 
1 maand energie  
& vitaliteit 



  

vibracell® bevat alle vitaminen aan 100% ADH 
en een deel van de mineralen en oligo-elementen 
die ons lichaam dagelijks nodig heeft. 
 

 

 
Gemiddelde 
voedingswaarden per  
100 ml concentraat 
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Energie  1014 kJ  101,4  kJ  
                              239 kcal   23,9  kcal  
Eiwitten  3,9 g      0,39  g  
Koolhydraten   41,4 g  4,14  g  
Vetten daarvan            3,4 g   0,34  g  
verzadigde vetzuren 0,45 g  0,045 g  
enkelvoudige onverzadigde 
vetzuren 0,6 g 

 0,06  g  

meervoudige onverzadigde 
vetzuren                     2,35 g 

 
 0,235 g 

 

 
Vitamine A 8000 g 

  
 800 g 

 
100 

Vitamine B1   11 mg  1,1  mg 100 
Vitamine B2    14 mg  1,4  mg 100 
Vitamine B3 160 mg 
Vitamine B6    14 mg 

 16  mg 
 1,4 mg 

100 
100 

Vitamine B12   25  g 
Vitamine C    800 mg 
Vitamine E    120 mg 

 2,5  g 
 80  mg 
 12  mg 

100 
100 
100 

Pantotheenzuur  60 mg  6  mg 100 
Foliumzuur    2000 g  200  g 100 
Biotine 500 g  50  g 100 
Magnesium    570 mg  57  mg 15,2 

 Seleen    300 g  30  g 54,5 
 L-carnitine 500 mg  50 mg - 
 Coenzym Q10 50 mg  5 mg - 
 Koninginnenbrij 600 mg  60 mg - 

 

* EC-ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in de Europese Unie 
 

              
 
Made by G.D.I. nv   
Konijnenboslaan 28   
B-8470 Gistel   
 
T +32 59 567 220    
F +32 59 567 230   
info@martera.com 
www.martera.com 

 
 

You feel that it works! 


