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Waarom leren we onze mensen niet hoe ze hun iinmuunsysteem kunnen versterken? / Door 
Hilde De Smet 

Waarom leren we onze mensen niet hoe ze hun 
immuunsysteem kunnen versterken? 

Door Hilde De Smet 

Beste mensen, familie, vrienden en kennissen, pat iënten en collega's, 

Als arts voel ik me genoodzaakt te spreken in deze t ijden van verwarring en deze informatie te delen. Indien u ze 
nuttig vindt, gebruik ze, en zo niet, staat het u vrij ze naast u neer te leggen. 

a 

Wat kunnen we doen om ons immuuns ysteem te vers terken, om ons niet weerloos overgeleverd te voelen aan 
die grote onzichtbare, microscopische v ijand die alomtegenwoordig is, in de lucht die we inademen, in elke 
handdruk, elke kus, elk menselijk contact? Als ratten in de val voelen we ons, benauwd, met of zonder virus. Onze 
huidig geneeskundesysteem biedt geen antwoord op deze virale pandemie, tenzij hygiënische maatregelen, isolatie, 
het ondersteunen van de vitale functies bij ernstig zieken en mogelij ks het anti-malariamedicijn chloroquine, dat nu 
ook in quarantaine geplaatst is en alleen nog beperkt bescr ikbaar is. Eén positieve noot: deze pandemie roept 
wereldwijd op tot solidariteit, bescherming van de zwakkeren in onze maatschappij, waarvoor nu allen een 
inspanning moeten doen . 

Maar is er echt niets dat we kunnen doen om onszelf te versterken, ons immuunsysteem te ondersteunen, prevent ief 
én wanneer we reeds het virus in ons lichaam hebben? Zeker en vast wel (zie verder in deze brief ), maar waarom 
wordt hier geen aandacht aan besteed in de media, in de gezondheidszorg? Zijn we zo ver afgedwaald van de basis 
van gezondheid, die bij onszelf begint, het versterken van het "terrein" in plaats van het best rijden van de "vijand"? 
Net zoals muggen het stilstaand, vertroebeld water zoeken en terug verdwijnen wanneer het water helder stroomt . 
Wanneer de vuilnisbelt opgeruimd is, gaan ook de ratten weg . Zijn zij de oorzaak van het probleem of het gevolg? 

Reeds honderden, duizenden jaren hebben onze voorouders gebruik gemaakt van middelen uit de natuur om onszelf 
te beschermen tegen ziekte, onze afweer te versterken, onszelf te helen en te genezen. Wij zijn een onderdeel 
van een groter systeem. Waarom is daar in deze tijd zo weinig interesse voor? Een van de antwoorden is: "omdat 
er geen afdoende bewij s is dat deze middelen werken, onvoldoende studies .... " Maar welke fi rma is geïnteresseerd in 
het investeren van miljarden euro's in een studie over een plant of natuurlij k geneesmiddel, als daar achteraf geen 
patent op genomen kan worden, en de v ruchten van die dure investeringen zomaar door anderen geplukt kunnen 
worden .... Kunnen we het ze verwijten? Het gevolg hiervan echter is dat er een ontzettend groot potentieel aan 
medicijnen en versterkende middelen gewoon aan de kant geschoven wordt, vergeten wordt... 

Onze immuniteit ondersteunen 

1. Huis-, tuin-, en keukenmiddeltjes ter ondersteuning van de immuniteit en ter bestrijding van infecties 
Look 
Tijm 
Salie 
Oregano 
Basilicum 
Oost-Indische kers 
Paddenstoelen (shiitake, reishi, maitake, coriolus versicolor, maar ook de gewone champignon !) 
Gember 
Groene thee 
Zwarte bessen (cassis) 
Vlierbloesems en -bessen 
Vitamine C-rijke groenten en fru it (citrusvruchten, kolen, rode en gele paprika's, chilipepers, verse peterselie, 
tuinkers, kiwi, ananas, bieslook ... ) - liefst zo weinig mogelijk bewerkt en verhit . Hoe langer bewaard in de koelkast, 
hoe minder vitamines erin. 

2. Doe zonlicht op!!! In dit seizoen is de UV- index nog zo laag dat j e zonder schade kan zonnebaden. Stel ook je 
longen, buik .... bloot aan zonlicht, zonder zonnecrème. Zonlicht stimuleert de vitamine D-productie, onze melatonine
productie, maar herstelt ook de elektro-magnetische balans in onze cellen (zie het werk van Dr. Zane Kime en F.A. 
Popp). 
Mensen die niet goed tegen de zon kunnen, hebben meestal een tekort aan goede vetzuren. Neem enkele soeplepels 
lijnzaad-, perilla- inca inchi- olie bij per dag (niet verhitten !) of neem een supplement bij van algenolie of spiru lina. 
Ook noten, pitten en zaden leveren goede vetzuren. 

3 . Beweeg voldoe nde, wandelen stimuleert het lymfesysteem en de immuniteit. 

4. Drink voldoende water. Koffie, alcoholische dranken en zwarte thee onttrekken water aan de lichaamscellen. 
Drink er altijd water bij. 

5. Kruiden en supplementen ( ga voor kwaliteit: je gespecialiseerde apotheek of natuurwinkel kan je hierbij zeker 
helpen) 
Echinacea 
Cat's Claw 
Astralagus 
Betaglucanen (o.a. uit paddestoelen) 
Vitamine C (liefst in een natuurlijke vorm zoals uit rozebottels, acerola, camu camu, amlabessen ... ) 
Vitamine D 
Propolis (de natuurlij ke lijm die bijen gebruiken) 
Zink (in een goed opneembare vorm) 
Selenium ( of eet elke dag 5-10 Brazil iaanse of para-noten~ 
Colloidaal zilver 
Kombucha (koop kombucha met levende bacteriën in!) 
(Water)kefir 
Spirulina 
Etherische oliën verdampen in je huis en slaapkamer: t ijm (thymol), salie, oregano, basilicum, j eneverbes, 
eucalyptus, tea tree ... ) 

6. Zorg voor een gezonde darm (80 % van het immuunsysteem bevindt zich ter hoogte van de darmen !): 
gebruik regelmatig gefermenteerde producten rij k aan lactobacillen ( zuurkool, gefermenteerde groenten, shoyu, 
tamari, tempeh, natto, miso, appelazijn, amandel- of cocosyoghurt, kombucha, waterkefir. ... ). 
Probeer voldoende vezels uit groenten te eten (voeding voor goede darmbacteriën) - langzaam opvoeren om 
winderigheid te vermijden 
Beperk dierlij ke producten (melk, kaas, vlees) en bewerkte voeding rij k aan additieven en met weinig 
voedingswaarde 
Eet zoveel mogelijk vers en onbewerkt, zo mogelijks biologisch 
Vul 70 - 80 % van je bord met groenten. Beperk brood. 

7 . Vermijd het gebruik van suiker - suiker verlaagt de weerstand 

8. Vul je micronutriënten aan zodanig dat je lichaam al zijn stofwisselingsprocessen optimaal kan uitvoeren . 
- Verse groentesappen (makkelijk verteerbaar !) of greens (in poedervorm - tarwegras - spiru lina ... ) leveren zeer 
veel voedingsstoffen (vitamines, mineralen, enzymes ... ) en helpen ontgiften 
- Kiemen (makkelijk zelf te kweken) 

9 . Neem regelmatig een koude douche - dit versterkt ~et immuunsysteem ( laat je lichaam geleidelijk wennen 
aan de koude, maak eerst je benen en borst nat - bouw op) 

10. Doe frisse lucht op, ventileer j e huis. Bepaalde ademhalingsoefeningen versterken het immuunsysteem (voor 
de durvers https://www.wimhofmethod.com/) 

11. Zorg voor voldoende slaap en rust . Stel je bloot aan natuurlijke elektro-magnetische straling (wandelingen in 
de natuur, aarden, in de tuin werken ... ) ter compensatie van WIFI , DECT, 4G, electrosmog ... 

12. Koorts heeft een functie, stimuleert het immuunsysteem en helpt - door het verhogen van de 
lichaamstemperatuur - virussen en bacteriën te doden. Gebruik alleen koortswerende middelen wanneer de malaise 
te groot wordt. Neem bij voorkeur paracetamol (tot 2-3 g/ äag), aangezien NSAID's (ibuprofen, diclofenac .... ) 
mogelijks de kans op ernstige bijwerkingen tijdens een vira le infectie vergroten. 

13 . Onderzoek heeft aangetoond dat e moties zoals dankbaarheid en vreugde het immuunsysteem posit ief 
beïnvloeden. Zoek redenen om dankbaar te zij n, kij k naar comedies, richt je focus op wat wel goed loopt.. .. 

14. Meditatie en relaxatie-oefeningen hebben een positief effect op het immuunsysteem. 

15. Geniet van deze weken van ftverplichte rust". Wij zij n met ons allen al zo vele jaren gericht op de buitenwereld, 
op presteren, ons waarmaken naar anderen toe, onze verv'ulling buiten ons te zoeken, dat we vergeten zijn hoe goed 
het bij onszelf kan zijn, in onze intieme kring en familie ... 

uwe zij n in oorlog", zei de Franse president Macron. Als dat zo is, dan is het niet met deze onzichtbare, 
microscopische vijand, maar met onze huidige visie op ziekte en gezondheid, waarin weinig aandacht is voor de basis 
van gezondheid: voeding, natuurlijke medicij nen en levensstij l. I n plaats van weerloze slachtoffers te zijn, wordt het 
tijd onze verantwoordelijkheid op te nemen, onze zelfredzaamheid te vergroten, ons terug te empoweren i.p.v. ons 
te laten beklemmen door angst. We zijn niet weerloos ove geleverd, laat ons focussen op wat we wél onder controle 
hebben. 

Sinds een half jaar heb ik mijn praktijk als arts stopgezet om mij toe te leggen op het geven van cursussen over 
gezondheid en vitaliteit. Ik heb hiervoor alle Vlaamse ziek, nfondsen gecontacteerd met de vraag tot een 
gedeeltelijke tegemoetkoming om de financiële drempel ~ or mensen te verlagen, maar hiervoor was weinig 
Interesse noch budget. Ook van uit de overheid is er weini~ interesse om te investeren in preventieve 
gezondheidszorg. Minder dan 3 % van het budget van de gezondheidszorg gaat naar preventie. Nochtans hebben 
studies aangetoond dat 1 euro geïnvesteerd in preventie, cie staatskas 4 euro oplevert. 

In tegenstelling hiermee, wat gaat deze pandemie ons lanc]. kosten, het opvangen van de ernstig zieken, en het 
herstellen van de economie die momenteel bijna volledig latligt, met een groot deel van de bevolking technisch 
werkloos? 

Is het geen tqd om een aantal vragen te skellen? J een mentaliteits shift te overwegen? 

van iJ~ naar vertrouwen? Van slachtoffer:schap naar Zl!f(redzaamheid? Van afhankelij kheid van autoriteiten naar 
kennls om zelf toe te paSSén? Om ln de opleiding van artsén meer aandacht te geven aan preventie, voeding, het 
ondersteunen van dë biochemie mèt natuurJljke stoffen? Of1 geld te investeren in studies over voeding, kruiden en 
Vöed~menteo? Om de rol-wn dèam.omJ:Et J'IOkHj van "redder" naar gezondheidsbegeleider? Om te 
1~ In~ In het ~US éil ltt bi!dt1Jvê,i1'bij kwetsbare bevolkingsgroepen? De oriëntatie binnen de 
~ üf~an- <fflm ~ tël:têrótganiseren? 

lt~ dëzé. i~J~fflêqJits~ vl~ fn 6êt~o~ zijn, die misschien bijdraagt aan het ontstaan van een 
~n~II~~~ 

en of collega's. 

a één specialisatiej aar anesthesiologie, startte ze haar 
k in Meerbeek, Kortenberg, werkte ze vooral met 
r 2019 geeft ze seminaries over gezondheid en vitaliteit. 

weergeven 

door Blogger. 
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De stappen van Maarten Klatte 
voor preventie en behandeling 
COVID-19 
In deze zorgelijke tijden rondom COVID-19 verzamelen we voor onze lezers 
wetenswaardige informatie uit de beroepspraktijk van de redactieleden van Medisch 
Dossier. We spreken met arts voor leefstijlgeneeskunde Maarten Klatte. 

Klatte's werk gaat momenteel vooral over educatie en stressreductie . "Mensen zijn bezorgd en onzeker. 
Ze hebben symptomen, maar ze weten niet of het corona is of een gewone verkoudheid of griep." 

"Het advies luidt 'houd afstand en blijf thuis: Dat helpt niet tegen angst. Thuis hebben mensen heel 
veel tijd om na te denken/ dat geeft stress." 

Daarnaast laat het RIVM volgens Klatte een belangrijk onderwerp liggen : "Hoe versterk je het 
immuunsysteem? Daarover hoor je het RIVM niet. De adviezen rondom afstand houden en thuisblijven 
hebben betrekking op 'buiten het lichaam'. Moet je dan wachten tot je ziek bent? Dat kun je voor zijn -
door je weerstand te verhogen. Daarover zou ik van RIVM graag meer adviezen willen horen. Om je 
eigen afweer te versterken, heb ik een 12-stappenplan opgesteld. Deze geef ik aan al mij n patiënten, 
en uiteraard leef ik er zelf ook naar." 

Boost je immuunsysteem in twaalf stappen! 
Klatte past als arts een aantal leefregels toe, naast de RIVM-aanbevelingen om virusinfecties te 
voorkomen. "Ook als je het virus krijgt - en die kans is groot gezien de besmettelijkheid - kunnen deze 
tips ertoe bijdragen dat de infectie milder verloopt en sneller geneest", aldus Klatte. 

Klatte's twaalf stappen zijn: 

1. Zorg voor voldoende slaap en ontspanni ng, neem extra rust, reduceer stress waar mogelijk en drink 

minstens anderhalve liter schoon water per dag . 

2. Pas je voeding aan : vermijd dierlij ke e iwitten. Neem vooral geen zuivel. Leg de nadruk op groenten in 

alle vormen : Rauw, als sap, als soep, kort gekookt, gestoomd, geroerbakt. Neem afscheid van alle 

junkfood, suiker, transvetten . Stop met roken. 

3. Preventie : neem in deze tijd 3 maal daags 2000 mg vitamine C bij een maalt ijd. Als je vitamine C in de 

liposomale vorm neemt dan werkt dit het best op een lege maag, dus een half uur of langer vóór een 

maalt ijd. Liposomaal betekent dat vitaminen of kruiden-extracten gehuld zijn in een 

membraan, net zoals lichaamscellen. Hierdoor komt de inhoud, bijvoorbeeld vitamine C, op een 

natuurl ijke wijze in het lichaam terecht. Van de li posomale vorm heb je minder nodig; neem 

3 maal daags 1000 mg. Een hoge dosis vitamine C is in Klatte's ervaring veilig en werkt antiviraal. 

4. In het geval van een virusinfectie kun je de hoeveelheid vitamine C verhogen totdat ofwel de 

symptomen verdwijnen, ofwel de darm-tolerantie wordt bereikt. Je mag geen 

diarree krijgen. Gebeurt dit toch dan moet je de dosis verlagen. De dosis verdeel je over de hele dag : 

neem elk uur een voor jou passende hoeveelheid in. 

Het is verstandig dat je dit doet onder begeleiding van een orthomoleculair geschoolde zorg professiona l. 

Als de ziektesymptomen toenemen en met name als zich een longontsteking ontwikkelt, vraag dan 

expliciet om een vitamine C- infuus van minimaal 25 gram, 50 gram of meer. Op meerdere plaatsen in 

Chi na en Korea hebben artsen in ziekenhuizen hoge doseringen vitamine C toegediend per infuus. Dit 

had een zeer gunstig effect op ernstige acute benauwdheid bij patiënten met een longontsteking als 

gevolg van het coronavirus. Op een website van Andrew Saul PhD, Orthomolecular Medicine News 

Service [Roy, even link opzoeken] vind je de originele persberichten hierover. 

5. Neem dagelijks 2000 IE vitamine D3. Laat je vitamine D3-gehalte in het bloed bepalen door je arts. 

Volgens de nieuwe normaalwaarden moet de spiegel minimaal 80 nanogram per mi lli liter zijn en 

maximaal 250. Waarden onder de 80 ng/ ml zie ik a ls een gezondheidsrisico: neem dan mini maal 5000 

IE Vitamine D3 per dag en bepaal de spiegel na drie maanden opnieuw. 

6. L-Lysine : neem 2 maal daags 2 capsules van 500 mg op een lege maag . 

7. Oleuropine: dit is een extract uit o!ijfblad . Neem 2 maal daags twee tabletten . 

8. Neem dagelijks 15 à 20 mg zink, bijvoorbeeld in de vorm van zinkcitraat. 

9. Neem dagelijks 200 microgram (dat is 0,001 mg} selenium als se!enomethionine. 

10. Andere virusremmende en immuunversterkende middelen zijn berberine,AHCC, kurkuma, groene 

thee en vlierbesextract. Bij longontsteking lijkt vooral het middel Andrographis, ook wel Indiase 

gentiaan genoemd, gunstig te werken. Overleg met je arts of een therapeut die hiermee ervaring heeft 

en kies een of twee van deze middelen. 

ll. Koorts is een onderdeel van je zelfgenezend vermogen. Gebruik bij voorkeur geen koortsonderdrukkers. 

De meeste virussen worden sterk geremd bij temperaturen boven de 38,5 graden. Infrarood 

saunagebruik kan het lichaam tot koortswaarden opwarmen en daarmee is het ook een nuttig 

instrument dat je kan inzetten bij preventie en bestrijding van beginnende virusinfecties. 

12. De meeste virussen gaan dood buiten het lichaam van mens of dier. Dit nieuwe coronavirus kan echter 

dagenlang overleven op smartphones, deurknoppen, oppervlakten van tafels, aanrechten et cetera. 

Daarom is het nuttig om vaak handen te wassen en oppervlaktes en gebruiksvoorwerpen regelmatig te 

desinfecteren . 

Disclaimer: Bovenstaande is uitsluitend bedoeld als educatie en niet ter vervanging van een 
behandeling door of advies van je huisarts of specialist. Ga niet zelf dokteren als je ziek bent : Zoek 
deskundige hulp! 
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tea t ime. sign up here. 

Jo fo llow us on race book, si mplv 
'Like" our Coronavirus l)_g_Q.<;.. 

GPt Rrit ,1in"<; hr;t sellino 
11ewsµd µe1 i.le live1ed lu ,·uur 
Sll ldrl µlior 1e l) I Lal.Jle l eddi ddy 
tind out more. ■ 

A spokesnian t or Nort hwell. which operates 23 hos pitals. said tl1at Vita min 
l was beinq "widely used" as c ooronavirus t reatme nt t hro uqhout the 
system, but point ed out t hat it v~r ied f rom patient to pat ient 

Spokesman Jason Molinet said about 700 pat ients are bein g treat ed for 
rn rnn;ivin 1s ,1rro,;s t he hosri it ,1 1 nrtwnrk, hut it"ç u nrle;ir hnw m~n\' ,l rP 
yel li11g l1 1e Vil,n 11i11 C Lr ed l1ner1l. 

Tl 1e Vil.il 11i11 ( is dÛlll ill isle1 eU i Il rllid ili t.>rl l u sud 1 11 1eli ili r1es d'> lhe dl 1li
malaria druçi ll~·droxychloroquine. t hE ant ibiot ic azit hroniycin, vanous 
bioloqics and b lood t hinners, LJr Weber said. 

As of lue5dav, New York hospitals hc•ie f ederal permission t o qive a 
cocktail of hydroxychloroquine and azithromycin to seriousl~· ill patients 
nn ,1 "rnmp,1sskm ,1t r c,1 re- b,y;is. 

f'rPsirlent Tri 1mp t we,~trn th;it t he 1mrirovc-n , .om hinatinn t hr r;ipy h;!', ",1 

redl didllle lv iJe orie o f Llie 1.Jiyyeol 'J dllle d 1d11yer s in li1e hiollJl y uf 
medicine". 

'Neber. 3~ . said Vitan1in C levels in coronavirus pat ients d rop draniatically 
whEn t hey sutter sepsis, an inf larnmat ory responsE that occurs when their 
bodies ove rreact t o t he infection 

"lt makes all t he se nse in t he world t ,J tr1,• and maint ain t his le'lel of 
\' it ;imin r ;· hr s,1 id. 

SriPntists in Chîn;i ;i rr ;ilsn c,1 rryi no rn 1t t rst ,; t o fin t1 rn 1t t he pffect s nf 
•1ildl nin ( l)fl l lie 11ew lUl lJlldVir US. 

Sci~ntists have prnduced a day-l>y-day breakdown of the typical Cnvid-1\1 
$~mptoms 

l::lut t he dosaqe beinq t est ed is around GO t imes t he NHS dailv 
recommendé'd amount. 

Resea rchers at t he Zhongnan l lospital of \Nuhan University are gi•i ing 120 
p~f îPntc, with rhP v ir 11s 74g nf vimmin r rvPry rl ,1y fnr seven rt r,s. 

Thr rC'S11lts ~rP \',~t t n hr puhl l-;hrd ;inrl rxprrt s ,;,1y wr won't know its 
effe1.:liver1eso ror s l/111e Li111e. 

Deoµi Le l11is. 11ul1 ilio11i; lo <en e ury i1 I\J µetJµle lu eo l 1r1<.J1 e rrui L ar1d 
veçi et ab les. which coi1ta in Vita1n in C. t o boost t heir im111une sy-stem 
durina lockdown. 

Jane Clarke, LJietîcian and ~oun der of Nourish said: "One reason f ruit and 
,ieget ab les are 'iO loved by nutrit ion ists is that t hey're packed 
wit h vit ;imins ,1nd minf' r:ils th:it ;i rr ps-;r nti,11 fnr t he hnrly"c, imm1 me 
~yole1n lu ru r1 Lliu11 effel li11ely. 

MORE ON CORONAVIRUS • 

COVID aJ SPO RT VIRUS CRISIS SPANISH Flll'E \II RU5UN~ Wh• t 
Tokyo Olym pk , Corona', irus UVE: SALE Baru lolli i, l.'.awo,aki 
tace being ll!•t ing expandeC 'tramh r ist ov. r1 d~e•• • and how 
<a ncallod, da rt> a, dwat h, hit pla ye r ""'ept i, it lirl<od to 
~co i,, N HS hern, 21.om Mo"i a nd lar co ro .,.,,; ru•l 
Fab'< donatlon stogon" 

"Vit a min C is well known as a cold and f lu f ighter but beca use it is 11,:at er
soluhle, it r;in't h,~ st,-,rrn in t h[' bn t1y. 

' c, 
0 

" 
" 

"The b C'St ,1 riproarh is t r; inr l11rlr f rr sh f ru it ~nrl vrget ,1blf's ;i,; part nf yrnir 
lidily d ie l. 

·1r edl i11 y d lu l uf fiiJ1e io a11 isoue, lhe11 lry llloki11y l hern l u llldke 
t he1n easier t o digest. Soups area great source ot vit amins. minerals and 
fibre."' 

eomm:m:s are subject to ,Jur comroon~y quiJà'nes. which csn be ,iewed here. 
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COVID-19 houdt langer aan en 
piekt later bij patiënten met 
ernstige klachten 
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Impact sluiten van scholen op 
kinderen 
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Welke overeenkomsten 
hadden mensen die stierven 
aan corona? 
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Mijn positiviteîtsspier trainen 
in crisistijd doe ik sámen 

3 apr 2020 

Het RIVM laat iets heel 
belangrijks liggen: 

'hoe versterk je het 
immuunsysteem?' 

Maarten Klatte 
Arts en Leefstijlgeneeskundige 

www.medischdossier.org/corona 

De stappen van Maarten Klatte 
voor preventie en behandeling 
COVID-19 
In deze zorgelijke tijden rondom COVID-19 verzamelen we voor onze lezers 
wetenswaardige informatie uit de beroepspraktijk van de redactieleden van Medisch 
Dossier. We spreken met arts voor leefstijlgeneeskunde Maarten Klatte. 

Klatte's werk gaat momenteel vooral over educatie en stressreductie . "Mensen zijn bezorgd en onzeker. 
Ze hebben symptomen, maar ze weten niet of het corona is of een gewone verkoudheid of griep." 

"Het advies luidt 'houd afstand en blijf thuis: Dat helpt niet tegen angst. Thuis hebben mensen heel 
veel tijd om na te denken/ dat geeft stress." 

Daarnaast laat het RIVM volgens Klatte een belangrijk onderwerp liggen : "Hoe versterk je het 
immuunsysteem? Daarover hoor je het RIVM niet. De adviezen rondom afstand houden en thuisblijven 
hebben betrekking op 'buiten het lichaam'. Moet je dan wachten tot je ziek bent? Dat kun je voor zijn -
door je weerstand te verhogen. Daarover zou ik van RIVM graag meer adviezen willen horen. Om je 
eigen afweer te versterken, heb ik een 12-stappenplan opgesteld. Deze geef ik aan al mij n patiënten, 
en uiteraard leef ik er zelf ook naar." 

Boost je immuunsysteem in twaalf stappen! 
Klatte past als arts een aantal leefregels toe, naast de RIVM-aanbevelingen om virusinfecties te 
voorkomen. "Ook als je het virus krijgt - en die kans is groot gezien de besmettelijkheid - kunnen deze 
tips ertoe bijdragen dat de infectie milder verloopt en sneller geneest", aldus Klatte. 

Klatte's twaalf stappen zijn: 

1. Zorg voor voldoende slaap en ontspanni ng, neem extra rust, reduceer stress waar mogelijk en drink 

minstens anderhalve liter schoon water per dag . 

2. Pas je voeding aan : vermijd dierlij ke e iwitten. Neem vooral geen zuivel. Leg de nadruk op groenten in 

alle vormen : Rauw, als sap, als soep, kort gekookt, gestoomd, geroerbakt. Neem afscheid van alle 

junkfood, suiker, transvetten . Stop met roken. 

3. Preventie : neem in deze tijd 3 maal daags 2000 mg vitamine C bij een maalt ijd. Als je vitamine C in de 

liposomale vorm neemt dan werkt dit het best op een lege maag, dus een half uur of langer vóór een 

maalt ijd. Liposomaal betekent dat vitaminen of kruiden-extracten gehuld zijn in een 

membraan, net zoals lichaamscellen. Hierdoor komt de inhoud, bijvoorbeeld vitamine C, op een 

natuurl ijke wijze in het lichaam terecht. Van de li posomale vorm heb je minder nodig; neem 

3 maal daags 1000 mg. Een hoge dosis vitamine C is in Klatte's ervaring veilig en werkt antiviraal. 

4. In het geval van een virusinfectie kun je de hoeveelheid vitamine C verhogen totdat ofwel de 

symptomen verdwijnen, ofwel de darm-tolerantie wordt bereikt. Je mag geen 

diarree krijgen. Gebeurt dit toch dan moet je de dosis verlagen. De dosis verdeel je over de hele dag : 

neem elk uur een voor jou passende hoeveelheid in. 

Het is verstandig dat je dit doet onder begeleiding van een orthomoleculair geschoolde zorg professiona l. 

Als de ziektesymptomen toenemen en met name als zich een longontsteking ontwikkelt, vraag dan 

expliciet om een vitamine C- infuus van minimaal 25 gram, 50 gram of meer. Op meerdere plaatsen in 

Chi na en Korea hebben artsen in ziekenhuizen hoge doseringen vitamine C toegediend per infuus. Dit 

had een zeer gunstig effect op ernstige acute benauwdheid bij patiënten met een longontsteking als 

gevolg van het coronavirus. Op een website van Andrew Saul PhD, Orthomolecular Medicine News 

Service [Roy, even link opzoeken] vind je de originele persberichten hierover. 

5. Neem dagelijks 2000 IE vitamine D3. Laat je vitamine D3-gehalte in het bloed bepalen door je arts. 

Volgens de nieuwe normaalwaarden moet de spiegel minimaal 80 nanogram per mi lli liter zijn en 

maximaal 250. Waarden onder de 80 ng/ ml zie ik a ls een gezondheidsrisico: neem dan mini maal 5000 

IE Vitamine D3 per dag en bepaal de spiegel na drie maanden opnieuw. 

6. L-Lysine : neem 2 maal daags 2 capsules van 500 mg op een lege maag . 

7. Oleuropine: dit is een extract uit o!ijfblad . Neem 2 maal daags twee tabletten . 

8. Neem dagelijks 15 à 20 mg zink, bijvoorbeeld in de vorm van zinkcitraat. 

9. Neem dagelijks 200 microgram (dat is 0,001 mg} selenium als se!enomethionine. 

10. Andere virusremmende en immuunversterkende middelen zijn berberine,AHCC, kurkuma, groene 

thee en vlierbesextract. Bij longontsteking lijkt vooral het middel Andrographis, ook wel Indiase 

gentiaan genoemd, gunstig te werken. Overleg met je arts of een therapeut die hiermee ervaring heeft 

en kies een of twee van deze middelen. 

ll. Koorts is een onderdeel van je zelfgenezend vermogen. Gebruik bij voorkeur geen koortsonderdrukkers. 

De meeste virussen worden sterk geremd bij temperaturen boven de 38,5 graden. Infrarood 

saunagebruik kan het lichaam tot koortswaarden opwarmen en daarmee is het ook een nuttig 

instrument dat je kan inzetten bij preventie en bestrijding van beginnende virusinfecties. 

12. De meeste virussen gaan dood buiten het lichaam van mens of dier. Dit nieuwe coronavirus kan echter 

dagenlang overleven op smartphones, deurknoppen, oppervlakten van tafels, aanrechten et cetera. 

Daarom is het nuttig om vaak handen te wassen en oppervlaktes en gebruiksvoorwerpen regelmatig te 

desinfecteren . 

Disclaimer: Bovenstaande is uitsluitend bedoeld als educatie en niet ter vervanging van een 
behandeling door of advies van je huisarts of specialist. Ga niet zelf dokteren als je ziek bent : Zoek 
deskundige hulp! 
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EXPERIMENTAL CARE Coronavirus 
doctors treating patients with Vitamin 
C claim they're doing 'significantly 
better' 
LUcy Jon••· lli ;iital Healtti & F tnes,: Repo rter 
2'i ,-,.. 2020. 14:25 l l!p:l:ted . 25 Mar 20 10, !2:52 

Cl @ 11111 15 comments 

Stay bomt 
& onlygo 

shoppin9 for 
essent1al~ 

Self-isolate 
with cough 

or fever 

Stay 1m apart 
frem everwone 
extept lamily 

DOCTORS treatlng thelr corona11!rus patlents wlth Vita mln C - and say lt 
is "si,;inificant ly" improving their 5ymptoms. 
Hospit 'lls in New Yor k sa y i11dividuals with Covid -19 t hat were tre ated with 
verv hiqh doses of t he v ita min are doinq much bet ter than t hose t hat 
weren't . 

~ Read our coronavirus live blog for the latest news & updates 

Doctor, ,ay Vitamin C m;iy help to improve the ~ymptum, of corona~iru~ 
Cc,,U:C..etty lm,,:,e, - oett , 

Desp ite t h is, experts are cautioning that the t reatment is on ly 
r~prrim0nt;il ,1n rl thc rc i,; nir rcnt11, nn ,;olirl 17 ro0f t h,1t Vit~min r r;in h rlp 
t-ir;it roron;ivinr; 

lt rnm!'S ,1, th0 r.oron;iviri ic, p;inrlcmic rontirn1cs to ,1ff0rt t hrn 1s;inds of 
µeüµl e dUU~> Lhe ylube - will I l&óeo I IUW l 'c'IJUI Led i11 183 lU UI 1Lr ie~. 

Pdlier1b i11 New Yu r k dre I.Jeir1y yiver I exlr ernely liiyli J c..n;dge, uf ll 1e 
vit an1in as soon as the,· are brouglrt to hospit a!, and then conti nue to 
receive hiqh doses three to four t im es a dav. 

Ur Andrew 'Neber, a pulmono logist and crit ical-care specialist affiliated 
with two Northwell Health facil it ies on Lonq lsland, sai d his intensive ca re 
pat ients with Covid-19 immediately receb1e 1,500 milligrnms of 
i ntr,1110n011,; V itamin c 

ThP\' thrn contirnw on thr s~ITI{' rlosagr m 11lr iplr t imrs ;i rl,1y. 

TOTAL OfATHS 
19,648 

" 1 he pctients who received vitemin c did siqnificant l11 better than t hese 
who d id not qet Vitamin C" Ur 'Neber sa id. 

" lt helps a tremendous amount , but it is not hiqh liqhted because it 's not c 
sexy drug" 

[ ach dose is more t han 16 times t he Nat iona l lnstitutes of l lealth's daily 
r0rnmmrnrlNi rlif't~ry ;i llm1,·,1nr0 0f Vitamin r. whirh is j1r;t <JO mill ig r;ims 
rur ;i liull rne11 d11J 75 rni lliyr;irn~ rrn dll ull wu111e11. 

Flnth thf' NHS ;inrl t hr 1Nnrlrl Hr~ lth Orci,1n ic,;it i0n (¼'HO) s;iy t hr only W',I\' 

Lu IJl ül~Ll yu ur~el f f /UIII lUII Lr dllir I\J l11e VÎI US i~ lu pr dlliLe yuud liyyie11e 
011d rigorousl y wash your ha11ds. 

COVID-19: EUROPE AND USA 
Confirmed dealhs bf day slnce the total passed 20 
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CORONAVIRUS CRISIS- STAV IN THE KNOW 

Don't miss the latest new& and 
figu res - and essential advice lor 
you and your family. 

Tn rffrivc ThP <; 11n's Cor0n.1vin1s 

n0wslPttrr in yrn 1r inhox = ry 
Lea li111 e. oirn 1 , 10 here. 

To tol low us 011 Face book, sin1ply 
'Like' our Coronavirus p!lru,. 

Get [Jritai n's best -selling 
nPW'i17,1prr rlrlivf' rrrl to ynu r 
sm~rt µh0nr or t~hlrt 0.1r.h rl;iy 

fi11d 'HII 1111 ne ■ 

A c; poke~1110 11 r or Nur ll 1well. wl 1id 1 uperaleo 23 li c..n;µ ilals. Sdic.l ll 10 L Vi Larnin 
C was bei11g "widely used" as a coronavirus treatn1ent throuÇJ llout tl1e 
svst em, but point ed out til at it va ried f rom pat ient to pat iEnt. 

~p okesman Jason Moli net said about /00 patients are being t reated for 
coronavirus across t he hospit a! ne,:work, but it's unc leer how manv are 
getting the Vitam in C t reatment. 

The Vit a min Cis admin iste red in add it ion to such medici nes as t hE ant i
m.i l,1ri;i rln l[l hyrl r.-.xyrhlorn<1 uin0, t h r ,1nt ihiot ir. ,17itl7 rom,•r in, v;irirn1s 
Uiuluy iLo dllli l, luüd l1 1iru1ero, D1 ','ie l-er odid. 

As u r TuesJa1•, New Yurk h~ pildl~ have reder;il µ~1 rnis~iu 11 Lu yive a 
cocktail ot h\'droxychloroqu ine a11d azit hromyci11 to seriously ill patients 
0 11 a "con1passionate ca re" be sis. 

President Trump tweeted t hat t he u 11 prove11 com bi 11a tion t hera py li as "c 
real chance t o be onE of t he biqqest qarr,e chanqers in t he history of 
medk ine". 

\Neber, 34, said Vitamin C levels in coronavirus patient s drop dramati cally 
whrn thry sufTI'r srrv;is, ~n inf l;imm~t ory r!'Spnnsr th;it ocn 1rs wllc n thc ir 
hDClie; OVPrr c,;u:I I o I l, t, i ri f c,c :I ior 1. 

" lt m;ikrs ;ill t h<' srn,c in t h<' wnrlrl t o t ry ;ind rr"1int ;ii n t hic, IPvr l of 
Vildlllir I C." he Sd ili. 

Slier1 li<olo i1 1 Cl1i11d ore dlw cdrr,·i11y uul lesl~ lu fi11J uul l11e effech u f 
v it an1in Con t he new coroncvirus. 

S~ientist• ha~e i,roduced a day-by-day bre.ablown of t he typ kal Covid-19 
symptoms 

Bul lheduoay~ beill\J lesleli i~ cruu11J 60 l i111es l he NHS lioily 
reco 1n111ended amou11t. 

Researchers at t he Zhong11an Hosp ita! ot V;'uha11 Uni,1ersity are givi11g 120 
patients with the v irus i4q of vitcm in C everv day for seven davs. 

1 he results are vet t o be pub lished end experts sav we wonl know its 
effectiveness for some t ime. 

Uesp ite t his, nut rit ionists are urqinq people to eat more f ruit end 
vEgetables, which conta in Vitam in C, to boost their immune system 
r1 11rin(J lnckrk ,wn 

l;inp Cl;ir~P, l'l irtir ~1n ;ind Frn mrlt'r nf Nrn1rish ,;.iid · "Onr rr~s0n fn 1ir ;ind 
·,eye la l.J le<_; die sv luv~li IJ,· 11ulr iliur 1iolo is lhal l11ey'r e IJ<l l kecJ 
with vita1nins and mi nera ls that are essent ial to r t he body's in11nu11e 
syste1n to f unction effectivel1,•. 

MORE ON CORONAVIRUS • 

5PllN IIETURNS VIRUS a!ISIS COVID IN SPORT 'HEAIITI3REAKIN6' 
Hotel,and coron,,,: irll! llVE" Tokyo ülym pic:, GMB vio,w,r, in 
beaches to epen Testlng expanded fsc•b•lng tear,;"' Pier, .!i 
in SJ)"in n"'t "doath, hit co ncd od, darts Susa,m• 
month butnot 27,678 aco is NHS hero, rememberdaid 
to Brit. Fab~ donaticn hoalthcar• h"'o"' 

"Vit,1min r i,; wPII knnwn ~, ,1 rn l-1 ;inrl f l11 fightrr h1 ff h0r,11isr ir i,; Vliltrr 
ouluble, il l a11'L be ,wreli i11 Llie I.JuJy. 
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"Tlw ll!'s( ;,pprn;u:h i,; lo iru:h,dc• fr,e; li fr .i il ;md V"\JO'I ;o l,le; ;,s 1~" 1 o f yrn u 
Jd ily Ui~L. 

"lf &ilill'J d lul uf ri l.Jr e i~ dil i,~ue, l1 1e11 Lr,· lUUkir1y l h~ ITI Lu llldke 
them easier to digest. Soups are~ great source ot vita1nins. n1inerals a11d 
fibre." 
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Bedrijf (of 
internetadres)

webadres adres (postcode) Corona claim 
j/n

Corona maatregel aangeven 
geneesmiddelenwet of claim

Welk product ? opmerkingen 

Noord
Stichting Bewegen 
Zonder Pijn

www.bewegenzonderpijn.com 1060 NP N geen nvt Internetinspectie n.a.v. melding mos

The Health Factory B.V. www.nanomineralen.nl en 
www.theahealthfactory.com

2105 MB J RvB MC Nano mineralen  Internetinspectie n.a.v. melding mos

prosomatics  www.prosomatics.shop 1561pk mondelinge waarschuwing vitamine d internetinspectie n.a.v. tip   (was inmidddels in onderhoud) 30‐3‐
2020

thehealthhouse 1025 ga mondelinge waarschuwing vitamine c   na telfoontje binnen 24 uur opgeheven mos850885
SMPL 2061 EG mondelinge waarschuwing crowd funding nog in ontwikkeling   eenmalige actie  (fondsenwerving) mos 850915 

Perfect Health BV www.perfecthealth.nl  1181 NB N RvB GC Vitamine D Internetinspectie n.a.v. melding mos
new day /alliance facebook 1382jr mondelinge waarschuwing omega met vitamine d facebook niet afwijkend wel blog gelinkt aan website; na telefoontje 

opgelost.
heenskrachtigevoeding Facebook advertentie 5694CB mondelinge waarschuwing website van deze melding is leefbewust.nu

finesse bodyline advertentie in lokaal blad (MOS 
melding)

3447GK mondelinge waarschuwing ook een nieuwe (gecorrigeerde) advertentie vond ik niet goed ‐ eigenaar 
gaat niet plaatsen

wellnessline.nl Facebook en website filmpje bij 
producten

1991HC mondelinge waarschuwing filmpje op website bij vitamine‐C en curcuma preparaat (filmpje is 
verwijderd) 

Vitviva amsterdam facebook vitviva 1017 cb mondelinge waarschuwing vitamine c , was al rvb opgemaakt nav tip : geen coronaclaim op website. Facebook was in het Nederlands, is 
verwijderd.

Vitacijn https://www.facebook.com/Vitacijn/ 8431 ZA RvB  scrape lijst

Diane Dijt https://www.facebook.com/Praktijk
VoorNatuurgeneeskundeDrsDianeDij
t/

2012 NN geen scrape lijst

wellnessline.nl geluksstofjes.com 1991HC mondelinge waarschuwing melding van KOAG‐KAG
Finesse bodyline clinic 3447GK mondelinge waarschuwing melding klager over advertentie lokaal blad ‐ advertentie is niet meer 

geplaatst
Young Againg  Facebook, nieuwsbrief, 

www.youngaigan.nl
1446 WL J RvB MC Vitamine C Internetinspectie n.a.v. tip   (facebook) aangemeld voor 

nieuwsbrief
lalana huiskliniek facebook   scrape lijst  4261 aj mondelinge waarschuwing vitamine c telefonisch beproken, dag erna post verwijderd. Lijkt relatie tot FLP
onlinetosassen   onliendrogsitassen scrapelijst  9408mh mondelinge waarschuwing vitamine c telefonisch beproken, dag erna tekst aangepast.
just healthy facebook naar website  scrapelijst  7943 pe mondelinge waarschuwing vitamine c telefonisch besproken, dag erna aangepast. Is gedragstheapeute

juulskruidenhoekje  facebook (geen webshop wel 
website)scrapelijst  6591db

6591 db mondelinge waarschuwing vitamine c en d telenonisch besproken face book meteen, meteen aangepast verzen naar 
KOAG en NVWA website voor de regelgeveing omtrent claims

www .nl J RvB MC Echinacea Tip via collega
www.weightworld.nl 1435 HW mondelinge waarschuwing 

(per e‐mail, geen 
verantwoordelijk persoon aan 
de tel gekregen)

vitamine c Via project glucosamine gezien dat er ook medische claims ten aanzien van 
Corona. Op vrijdag nogmaals inspectie, artikel is verwijderd. 

https://nl.iherb.com/ 1101 CM 20B0048 / AA20.1802 Door Zweden gemeld i.v.m. medische claims mbt corona. 
Klaver Health https://www.facebook.com/klaeverh

ealth
1016NA J mondelinge waarschuwing 

claim
Weerstand support package, oa. 
Vitamine C, multi vitamine, omega 3 
en vitamine D

telefonisch besproken. Het bericht is direct verwijderd van facebook. Op de 
website geen opmerkingen gezien over corona of griep/verkoudheid.

www.phital.nl 2031 ga geen overleg expertise (ook npn)
Kalida diverse supplementen naar team zuid
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Iiv Eco https://www.facebook.com/livecom
edemblik/

1671 BG J mondelinge waarschuwing 
claim

vitamine C geen directe link naar producten via facebook. Website geen directe verkoop 
vitamine C en verder geen opmerkingen

Meukvrij met Monique nl‐nl.facebook.com › ... › Meukvrij 
met Monique › Berichten

onbekend n nvt nvt foodblogger (gesponserd?).  Kort bericht over voeding en Corona. Link naar 
website (gesponserd?) met artikel. Geen opmerkingen. 

mijnnatuurwinkel  facebook en website  VOF 
baakermart en Eekhoorn

3905 NR j mondelinge waarschuwing resveratrol diverse supplementen telefonisch en mail; dag erna tekst verwijderd.  Website waren geen claims

Ms Frizzle Facebook en website 8501 AJ n geen nvt Nagelstudio, geen verkoop en/of aanprijzing levensmiddelen gezien

Oost
koopjesdrogisterij www.koopjesdrogist.nl 9672 AP 15 j mondelinge waarschuwing algemeen assortiment nadruk op C en 

D
bedrijf overgedragen van   naar  , blijkbaar in tussentijd 
webpagina aangepast, nog maar een enkele MC'. Daarom mondeling 
afgehandeld.

ORTHOMOLECULAIR 
CONSULENT 
SCHOOLDEMAN

www.facebook.com/sunshinevitamin
/

7471 XX 2 j mondelinge waarschuwing D en K2

De KOLDERPOL 
(www.polderkol.nl)

https://www.facebook.com/polderk
ol/

8211AW 6 j mondelinge waarschuwing Diverse kruiden

HET LICHTPUNT 
(www.hetlichtpunt.nl)

https://www.facebook.com/HILDESLI
CHTPUNT/

3262 EH 14 j mondelinge waarschuwing C

j mondelinge waarschuwing Chaga (paddestoel) wel MC mbt Corona, niet eerder gewaarschiuwd oid, daarom eerst 
mondeling

DianeDijt www.facebook.com/PraktijkVoorNat
uurgeneeskundeDrsDianeDijt/

2012 NN geen

Vitacijn www.facebook.com/Vitacijn/ 8431 ZA RvB vit. C MC
Nomedicine www.nomedicine.nl 7451 KP 10a j mondelinge waarschuwing C geen duidelijke Coronaclaim
allesvoorjetanden www.allesvoorjetanden.nl 7316 AA 3 j mondelinge waarschuwing C, D en K2
Pranayur www.pranayur.nl 8226 NA 30 j RvB (door Jan Homma) Product Pranayur Sensibilty 

(Ayurvedisch kruidenpreparaat mey 
o a  het kruid Albizia)

via FB 

Morgen is nu https://www.facebook.com/Morgeni
sNu.nl

3846 BX 42 j mondelinge waarschuwing vit K nieuw bedrijf eerst mondeling

Helga Nooij https://www.facebook.com/HelgaNo
oij.Coach.Therapie.Bioresonantie.Kin
dertolk/

1444 HK 28 geen

Peper & Peen www.peper‐peen.nl 2282 PM 33 geen
Praktijk Swaager https://www.facebook.com/PraktijkS

waager/
4353 BN 5 j mondelinge waarschuwing vit C, D en selenium nieuw, klein bedrijf, eerst mondeling

Zuid
Skin Health Company 
B.V

Cell cs Molenkampseweg 
20 Best; moet zijn 
Molenwe de 2 5683 
DZ Best

j GNW telefonisch; bij HI op 20-
04: geen vermeldingen meer 
aangetroffen HI acc.

Cell cs First telefonisch en per mail. Gesproken met Mw. . Gaat mc's direct 
verwijderen

Medi Spa Annelies annelies-aarts.nl Hondstraat 10 5476 
KT Vorstenbosch

j dd 14-4: "laatste berichten" 
zijn verwijderd 

Prae Cell en Ultimate woman webshop + "Laatste berichten" (melding was e-mail); ber chten verwijderd 
evenals de vermeldingen bij de producten, óók de verpl chte; nieuw 
mailber cht met meer uitleg; moet later zeker nog naar gekeken worden. 

All About Skin Lange Brugstraat 91 
4871CN Etten-Leur

j Mc gebeld, MC is verwijderd 
van FB en internetsite verder 
geen MR

ScKin supergreens,omega en 
vitamine c

direct verwijderd
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Vitaa B. 

'"'" ~ 
n geen CBD s Opiumwetproduct; ia K naar I 1 

https://www .nl/blog n geen op het blog van de site In eerste instantie niet mee eens. Telefonisch 
/post/corona-virus-weerstand contact gehad gaat van de webs te afhalen.Op 14 april ; claims zij n 

Highcare 3000 B. HJGI CARE. 11 aat 17 geen n zou in , .. lijk ntje geadverteerd ebben met v it am ine C; is geen bijl ge , melde, 
lc-:,c .c OR 111.1 ... ,.. .. 1 ......... anonîe , n·et aangetroffen 

Praktijk Waterlander praktij kwaterlander.nl ~ousterweg 191 j gebeld 10-4 weer kij ken Chi v tamine C gaat het van FB halen 

8465 PE Oudehaske 

• . nl j RvBMC Spirulina blog rorona v irus met producten 

SchoonheidssalonMarij FaceBook lerlandlaan 50 2713 n geen geen producten verkoop alleen l ink 

aNanninga HM Zoetermeer 

Skin care center https ://skincarecenter, nl/ Klein Lombardje 2 n geen niets kunnen vinden op FB en s te 

5211 HJ 's-

Hertoaenbosch 
Squalan https://squalan .com/ Churchi ll-laan 179hs n geen niets kunnen vinden op FB en s te 

1078DX Amsterdam 

total beauty https://hebjehuidlief.nl/ l8óofdstraat 48 7213 
schoonheidskliniek ex Gorssel 
Vitacij n Naar team naar Oost 

Oost 
Vita ruid ar tea 11 aar rd ,., -• 
hyperventilatiecoach n geen niets kunnen vinden op FB en s te 

Vitalize.nl / https://www.vitstore com/weerstan Galvaniweg 15 4207 n geen wel verwijzing naar weerstand normaal 

Vitstore.com d.html HL Gorinchem 

Voedjewijzerr https://www.facebook.com/voedjewi naar team naar Oost , ____ , ,~--
ZoNice Zonnestud o & n geen geen verkoop supplementen alleen zon 
Ussalon Harderwijk 

Zonnestud o SunAngel n geen geen verkoop supplementen alleen zon 
Maastr cht 
seuren Health. nl https://www.seurenhealth.nl/goed - Kwietheuvel 20 û RvB MC Seuren Nutrients, Long Schoon cat's verrne.lding :wat te doen tegen corona met daaronder verkoop van 

voor/corona-virus/ !Venlo Claw + V t C + V t D3 200 capsules geneesmiddelen en voedingssupplementen 
Buffered Vitamine C 1000 mg 200 

New care new-care.nl prof Eijkmanweg 2 n geen vitamineC 
IIAf-. -,.l, . , ;.;1" 

Infinty Infin ty pharma Bv Steenovenweg 15 p RVBMC Monachol capsules 600 mg rode Gist griepverschijnselen #virus vermeld op des te en Instagram geplaatst op 18 
Helmond Rijst maart 2020 dus na de NI bekendmaking tav Corona 

Lucovitaal. nl Lucovitaal. nl !Vluchtoord Uden j RvB MC Vitamine C 1000 mg V tamine C -Review - Immuun en weerstand - wapenen tegen ziekten en 
l: ... & ... .-.oc 

Bio Flora Health Products Breestraat 4 j eerst gebeld toen gemaild, Vit C, melatonine tegen corona , blog V t C, melatonine tegen rorona , blog op s te en artikelen op FB 

fi645ED Putte alles is nu verwijderd. op site en artikelen op FB 

Cell Science nutr t ion www.celxpert.nl !Tesla 5 : 6422 RG j RvB MC Vitamine C en Lysine o.a.Vitamine C in de strij d tegen de pandemie 
BV Heerlen V tamine C kan op vele manieren helpen om v irale infecties te bestrijden 

Vertragen of blokkeren van het binnendringen en verspreiden van virussen 
in het lichaam etc.etc. aminozuur lysine in de bestrijd ing van de pandemie 



Doe 469 

Magie Hangover www.div intaeu.com Zu ddijk 1 Helmond p imuunsysteem en medisch Divin ta bruin alg 
Profortis termen ziekte van crohn 

/ telefonisch contact/ mail met 
benodigde info op 25 05 2020 
daims zijn van de site 

Kalida B.V. kal dashop.com Avenue Ceramiwue pa RvB MC v itamine tegen corona Altrient C 1000mg verkomt en beschermt tegen corona 
221A 6221KX 
Maastricht 

Healthypharm http://healthypharm.nl/ NIEUWE DONK 3 nee 
4879 AC Etten-Leur 

https://hebjehuidlief.nl/ nee 

West 

CSKIN B.V. www.instagram.com/sckinnutr ton/ PRINSES û RvBGMW vitamine C MOS klacht 850818 00 en 859891.00 medische claims m.b.t. corona, dd 
IRENESTRAAT 68 1504 aangepast 

3261 AP 
CSKIN B.V. www.sckinnutr ton.com/ PRINSES n RvBGMW MOS klacht 850818 00 en 859891.00 medische claim m.b.t. acné, dd 1504 

IRENESTRAAT 68 uiteindelijk aangepast 

3261 AP 
ON4 Kliniek on4kliniek.nl + instagram le Middellandstraat û mondelinge toelicht ing GMW multipreparaat MOS klacht 850917 00 dd 0104 medische claims, dd 0804 aangepast 

76, 3021 BE 

Healthfreaks BV www.stayhealthyproducts.com Einsteinlaan 28, n SW art 14 multivitamine en meer MOS klacht 852051.00 medische claim corona 

2289CC 
Healthfreaks BV puregarciniacambogia.nl Einsteinlaan 28, n geen 

2289CC 
Healthfreaks BV www.detoxplus.nl Einsteinlaan 28, n geen 

2289CC 

WW com û RVB diverse v t c, D, Zink etc scraping l ijst 

Haartransplant B.V. www.haarkliniekshop com. Heemraadssingel 80 nvt geen nvt tip via mai 

3021 DD 

Holland Healt h House www.hollandhealthhouse.nl M iddenzwet 10 û ,griep in het RvBGMW Bonvitam mult i tip v ia_ , geen relat ie Corona, wel met griep. Dd 2904 website onder 

B.V. 2291HM algemeen constructie 

Drogisterij.net B.V. www.drogisterij .net Nijvemeidsweg 15, û RvB Davitamon weerstand tip via 
3251LP 

nim development www.immuunsysteemboost.nl Zuidvliet 111 3141 û RvBGMW immuunsysteemboost kit tip via. , dd 29042020 grotendeels aangepast 
AP 

Bonusan B.V. www.bonusan.comLnl Edisonstraat 64 nvt geen nvt tipvia-
3281 NC 

Kamagra.one www.kamagra one Voordijk 338 û Rvb Vîrolow tipvia-

2993BA - WW .nl û, virussen RVB Habat sawda van Puurzo en sera ping l ijst 

all!emeen Aloëpure van Energet ca Natura 

Anru Import Export www.anru.nl Zwaluwstraat 104 û RvBGMW 4Life Transfer Factor Trifactor PLUS tip via• 
3145 NH 

Go Pure Zuidlaren www.facebook.com/gopurezuidlare Kerkbrink 6a 9471 û mondelinge toelicht ing GMW Solgar vitamine D3 sera ping l ijst, dd 07052020 direct aangepast 

n/ AK 
Drogisterij van der www.facebook.comldrogisterijvande Grotestraat 10 C û RvBGMW vitamine C sera ping l ijst 
Wielen rwielen/ 6653 BL 



Dailyvit B.V. www.facebook.com en 
wwLlivonLabs.nl

Anna 
Paulownastraat 37 
2518BB

n geen Altreint vitamine C scrapinglijst

Holland Pharma bewustwinkelen.nl 7271LE 41 n geen via scrapinglijst
Brocks homeopathie  www.facebook.com en 

www.brockshomeopathie.nl
4818JE 28 n geen scrapinglijst

Cell science nutr t on 
B V

www.celxpert.nl 6422RG 2 n geen scrapinglijst

Healthfreaks B.V. www.facebook.com healthfreaks en 
www.healtfreaks.nl

2289CC 28 n geen multivitamine AZ MOS klacht 857690 00 medische claim coroma 

www.facebook.com
 en 

.nl

  n geen nvt scrapinglijst

De Eekhoorn VOF https://www.facebook.com/eekhoor
n.markten/ en www.de‐
eekhoorn.com

Holandia 108 
3901GP Veenendaal

n geen nvt scrapinglijst

Drogist.nl www.drogist.nl 4462HA 23a Goes n geen nvt verniewde zoekmethode
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Bedrijf (of 
internetadres)

webadres adres (postcode) Corona claim 
j/n

Corona maatregel aangeven 
geneesmiddelenwet of claim

Welk product opmerkingen instagram  facebook 

Skin Health 
Company B.V

Cellics Molenkampseweg 
20 Best; moet zijn 
Molenweide 2 5683 
DZ Best

j GNW telefonisch; bij HI op 20-
04: geen vermeldingen meer 
aangetroffen HI acc.

Cellics First telefonisch en per mail. Gesproken 
met Mw. . Gaat mc's 
direct verwijderen

x x

Medi Spa 
Annelies

annelies-aarts.nl Hondstraat 10 
5476 KT 
Vorstenbosch

j dd 14-4: "laatste berichten" 
zijn verwijderd 

Prae Cell en 
Ultimate woman

webshop + "Laatste berichten" 
(melding was e-mail); berichten 
verwijderd evenals de 
vermeldingen bij de producten, óók 
de verplichte; nieuw mailbericht 
met meer uitleg; moet later zeker 
nog naar gekeken worden. 

niet beoordeeld niet beoordeeld

All About Skin Lange Brugstraat 
91 4871CN Etten-
Leur

Mc gebeld, MC is verwijderd 
van FB en internetsite verder 
geen MR

direct verwijderd

Vitaa B.V. vitaa.nl Laan Ten Roode 2 
5711GC Someren

j geen CBD is Opiumwetproduct; via MK naar 
IGJ

https://www
.nl/blog/post

/corona-virus-
weerstand

 
 

geen op het blog van de site Bedrijf in 
eerste instantie  niet mee eens. 
Telefonisch contact gehad gaat van 
de website afhalen.Op 14 april ; 
claims zijn verwijderd

Highcare 3000 
B.V.

 HIGHCARE.NL Loonsestraat 17 
5356 PB Neerloon

geen nvt zou in plaatselijk krantje geadverteerd 
hebben met vitamine C; is geen bijlage, 
melder anoniem, niet aangetroffen

Praktijk 
Waterlander

praktijkwaterlander.n
l

Jousterweg 191 
8465 PE 
Oudehaske 

gebeld en verwijderd. gaat het van FB halen

   RvB MC blog corona virus met producten

Schoonheidssalo
nMarijaNanning
a

FaceBook Ierlandlaan 50 
2713 HM 
Zoetermeer

geen geen producten verkoop alleen link

Skin care center https://skincarecente
r.nl/

Klein Lombardje 
2 5211 HJ 's-
Hertogenbosch

geen niets kunnen vinden op FB en site

Squalan https://squalan.com/ Churchill‐laan 
179hs 1078DX 
Amsterdam

geen niets kunnen vinden op FB en site

total beauty 
schoonheidsklini
ek

https://hebjehuidlief.
nl/

Hoofdstraat 48 
7213 CX Gorssel

Vitacijn naar Oost

Doc 470

- -

1-

0 
1 



Vitakruid naar Noord
hyperventilatiec
oach

geen niets kunnen vinden op FB en site

Vitalize.nl / 
Vitstore.com

https://www.vitstore
.com/weerstand.html

Galvaniweg 15 
4207 HL 
Gorinchem

geen wel verwijzing naar weerstand 
normaal 

Voedjewijzerr https://www.faceboo
k.com/voedjewijzerr/

naar Oost

ZoNice 
Zonnestudio & 
IJssalon 
Harder ijk

geen geen verkoop supplementen alleen 
zon

Zonnestudio 
SunAngel 
Maastricht

geen geen verkoop supplementen alleen 
zon

seuren 
Health.nl

https://www.seurenh
ealth.nl/goed-
voor/corona-virus/

Kwietheuvel 20 
Venlo

RvB MC vermelding:wat te doen tegen 
corona met daaronder verkoop van 
geneesmiddelen en 
voedingssupplementen

geen acc geen acc

New Care new-care.nl prof Eijkmanweg 2 
Waalwijk

geen vitamine C

Infinity Infinity pharma Bv Steenovenweg 15 
Helmond

RVB MC griepverschijnselen #virus vermeld 
op de site en Instagram geplaatst 
op 18 maart 2020 dus na de Nl 
bekendmaking tav Corona

ja/RvB ja/geen acc

Lucovitaal.nl Lucovitaal Vluchtoord Uden RvB MC Vitamine C 1000 
mg

Vitamine C -Review - Immuun en 
weerstand - wapenen tegen ziekten 
en infecties

niet beoordeeld FB

Bio Flora Health 
Products

Breestraat 4  
4645ED Putte

eerst gebeld toen gemaild, 
alles is nu verwijderd.

Vit C, melatonine tegen corona , 
blog op site en artikelen op FB

FB

Cell Science 
nutrition BV

www.celxpert.nl Tesla 5 : 6422 RG  
Heerlen

ja RvB  MC Vitamine C en 
Lysine

o.a.Vitamine C in de strijd tegen de
pandemie
Vitamine C kan op vele manieren
helpen om virale infecties te
bestrijden Vertragen of blokkeren
van het binnendringen en
verspreiden van virussen in het
lichaam etc.etc.  aminozuur lysine
in de bestrijding van de pandemie

ja ook in RvB geen acc

Magic Hangover  
Profortis  

www.divinitaeu.com Zuiddijk 1 
Helmond

n imuunsysteem en medisch 
termen ziekte van crohn 
/telefonisch contact / mail met 
benodigde info op 25 05 2020 
claims zijn van de site 

Divinita bruin alg onbekend ja

Kalida B.V. kalidashop.com Avenue Ceramiwue 
221A 6221KX 
Maastricht

ja RvB MC vitamine tegen 
corona

Altrient C 
1000mg

verkomt en beschermt tegen 
corona

nee ja MC

Healthypharm http://healthypharm.
nl/

NIEUWE DONK 3 
4879 AC Etten-
Leur

nee nee nee

Doc 470



https://hebjehuidlief.
nl/

nee nee

Power Health 
NL BV

nee

Biomed nee
L.P. Antheunis nee
Proviform nee
Allibest nee
Medivitaal BV vitamineoprecept.nl nee

Total health 
holding B.V.

nee

Yangsportswate
r JNA 
Sportdrinks B.V.

nee

Aktivamed BV nee
Mega Vitaal nee
Healltypharm 
B.V.

nee

SNP supernatureproducts.
nl ( SNP)

schootse dreef 22 
Helmond

ja  RvB corona en glucosamine 
(glucosamine in cobinatie met 
div andere ingredienten)

1]resveratrol+ 
vitamine C 100 
mg‐ 30 g 
2]”immuun 
versterk‐pakket 
werd 
aangeboden. Dit 
pakket bestaat 
uit onder ander 
de producten 
“jodium 800 mcg
+ Q10” en 
Vitamine C‐
900mg puur”
3]Boswellia puur 
vegicaps”en 
“collageen+Chon
droitine+Glucosa
mine+ MSM+ 
Vitamines”

RvB corona afbeelding in combinatie 
met producten

geen account niet in rvb dezelfde 
afbeedlign en tekst
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Tastea.eu  SCHUTTERSSTRAAT 
26 D

Beek n nvt nvt de linkjes op de site van facebook 
,insta,twiiter en pinterest werken 
niet meer (ivm privacy?) dus weer 
een extra hobbel om dit te 
beoordelen

ja geen opm ja geen opm

Bardolino.nl kerkstraat 30 D Born n nvt nvt de linkjes op de site van facebook 
,insta,twiiter en pinterest werken 
niet meer (ivm privacy?) dus weer 
een extra hobbel om dit te 
beoordelen

op de site via het 
beeldmerk 
doorverwezen naar 
bestellen op de site 

via het beeldmerk 
doorverwezen naar 
bestellen op de site 

Be‐fitshop.nl MAREBOSJESWEG Brunssum n nvt nvt site bleek niet meer sinds 2019 
actief te zijn. Een andere site gelinkt 
aan dit bedrijf niet gevonden Ook 
niet in combi met corona

nvt nvt

goedkoopstepro
teinedieet.nl

bogardeind 155 Geldrop n nvt nvt nvt nvt nvt

avalonmagicpla
nts.com

rooseindsestraat 31 Helmond n nvt nvt wel MC voor andere producten; 
buiten de scoop

kan ik niet meer zien 
via de site , sinds kort 
is dit afgeschermd

kan ik niet meer zien 
via de site , sinds 
kort is dit 
afgeschermd

Foodie.nl steenovenweg 7a Helmond n nvt nvt wel MC voor kurkuma; buiten de 
scoop Wel hierover tel.contact 
gehad met het bedrijf . Wordt deze 
week verwijderd van de site (29/6)

kan ik niet meer zien 
via de site , sinds kort 
is dit afgeschermd

kan ik niet meer zien 
via de site,  sinds 
kort is dit 
afgeschermd

Viabiona.com 
(Duitstalig en op 
Duitsland 
gericht)

Herzogenrath j even de vraag of op de 
geneesmiddelenwet of 1169? 
Vraag gesteld aan JZ     RvB op 
basis van..

imuun

Green Life  
Investments BV

Looskade 20 Roermond n nvt nvt alleen verkoop via bol.com kan ik niet meer zien 
via de site, sinds kort is 
dit afgeschermd

kan ik niet meer zien 
via de site,  sinds 
kort is dit 
afgeschermd

Topvitamins.nl Noorderpoort 45 Venlo nvt nvt nvt kan ik niet meer zien 
sinds kort is dit 
afgeschermd

dutch‐
smart.nl(ADP 
logistics)

Rooseindsestraat 31 Helmond n nvt nvt wel medische claims bij andere 
producten

kan ik niet meer zien 
via de site, sinds kort is 
dit afgeschermd

kan ik niet meer zien 
via de site, sinds kort 
is dit afgeschermd
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JERDA PHARMA 
B.V.

4791RW 4 n

WWW.VITALIDA
Y.NL/ JERDAVIT
V.O.F.

4791RW 4 n
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OMSCHRIJVING

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Claim voedingssupplement  voor vitamine C‐1000+rozebottel+curcuma op  www.geluksstofjes.com
Ontoelaatbare claim ivm coronavirus voor voedingssupplement op Facebook 
26‐03‐2020
10:30

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding het bedrijf    in  verkoopt colloidaal zilver als middel tegen corona, gebeld of ze wat hadden en daar adviseerden ze om elke dag 
colloidaal zilver te nemen. en zodoende geen corona te krijgen of er juist vanaf te komen

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Drogisterij John & Ans B.V. 579 1723HB Noord‐Scharwoude Zie bijgevoegd Facebook bericht van Etos Drogist "John en Ans" aan de Dorpsstraat in Noord‐Scharwoude. Zij promoten nano zilver als geneesmiddel tegen Corona en 
doen uitspraken over het verbergen van dit "medicijn". Zowel nu met Corona  als ten tijde van de Mexicaanse griep, Ebola en SARS. 

Ik heb ook een print screen gemaakt, voor het geval ze besluiten het te verwijderen.
De link naar de post:

https://www.facebook.com/175748839163096/posts/3605409799530299/

De tekst:
Coronavirus: Hoe gevaarlijk is het?

Het coronavirus, de gevreesde pandemie, de quarantaines, het vaccin dat in aantocht is. De wereld is in rep en roer. Het is niet de eerste keer dat er zo n wereldwijde 
hetze geweest is rondom een, potentieel dodelijk, virus. Ik doe een greep: de vogelgriep, het Mexicaanse griepvirus (Nederland kocht 30 miljoen vaccins, die gekweekt 
waren op kankercellen, want er was haast bij, niet getest op veiligheid en werkzaamheid) en recenter het Ebolavirus. Achteraf bleken deze ziekteverwekkers niet meer 
doden te hebben veroorzaakt dan de jaarlijkse griepvirussen.

Uit onderzoek blijkt dat zilverionen in staat zijn om virussen van het geslacht Corona onschadelijk te maken. Dit type virus heeft een envelopje om zich heen, een soort 
jas, en in het geval van het coronavirus bestaat deze jas voornamelijk uit eiwitachtige structuren. Nano zilver kan alle eiwitstructuren van het virus denatureren (uit 
elkaar laten vallen), waardoor het virus zich niet meer kan vermenigvuldigen en uit het lichaam verdwijnt. Volgens deze onderzoekers is zilver het meest effectief tegen 
het coronavirus als het preventief ingenomen wordt en wanneer het geïnhaleerd wordt.  Een andere studie uit 2003, notabene uitgevoerd door de Chinese RIVM, vond 
dat ionisch zilver (nano zilver) het SARS virus, een ander lid van de Corona familie, compleet deactiveerde binnen twee uur. Meer bevestiging voor de werking van nano 
zilver komt uit Arizona, waar de universiteit aantoonde dat ionisch zilver 99% van een and

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Wellness Line B.V. 33 1991HC Velserbroek Claim voedingssupplement voor vitamine C‐1000+rozebottel+curcuma op www.geluksstofjes.com
ontoelaatbare claim ivm coronavirus voor voedingssupplement op Facebook

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Wellnesspower 288 3511HV Utrecht ik dien een klacht in tegen misleidende (medische) claims van bedrijven over voedingssupplementen en voorkomen van verspreiding van Corona.

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding La Bella Home 200 1025GA Amsterdam CORONA Kreeg vandaag mail van Health house Buikslotermeer 200 Amsterdam...
Dat juist in deze tijd supplementen belangrijker zijn dan ooit....
Als klap op de vuurpijl is de code.. CORONAFREE20
Mail is binnengekomen 12.07 uur 26 maart 2020

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Instituut Essence, Huidkliniek ‐ 
Anti‐aging ‐ Vitaliteit ‐ Voeding

6 3261AP Oud‐Beijerland Vit C tegen het Corona virus, longinfecties en een goede weerstand

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Vitaa B.V. 2 5711GC Someren CORONA CBDolie.nl beweerd dat weerstand word verbeterd zodat je minder kans op corona hebt

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding StyleTone International B.V. 19 3447GK Woerden CORONA corona reclame

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding All About Skin 91 4871CN Etten‐Leur Vit C tegen het Corona virus, longinfecties en een goede weerstand

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding ON4 Kliniek 76 3021BE Rotterdam Reclame voedingssuplementen tijdens corona virus

Het bedrijf On4Kliniek te Rotterdam maakt reclame voor supplementen die je immuunsysteem zouden versterken tegen het corona virus, dit beweren ze met stories 
op hun Instagram account. Ze gaan in op de ingrediënten en dat het er voor zorgt dat je witte bloedcellen aanmaakt die tegen virussen vechten. Omdat stories 
verdwijnen veezoek ik u zsm die te bekijken. 
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Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Droginet B.V. 15 9672AP Winschoten Corona  Claim voedingssupplementen weerstandverhogend verkleint kans op klacten
CORONA VIRUS MISLEIDING:
Op de website https://www.koopjesdrogisterij.nl/pages/view/blog‐help‐het‐coronavirus‐komt‐steeds‐dichterbij staat in het blog over het bestrijden van COVID‐19 
staan claims niet in strijdt zijn met de verordening EG 1924/2006; het innemen van mineralen en vitaminen verhoogt de weerstand en verkleint de kans op klachten 
indien je besmet bent geraakt met het Corona virus (COVID‐19).

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Active Ants B.V. 6 3433PL Nieuwegein Gebruik van medische claims en niet‐geautoriseerde gezondheidsclaims in de reclame voor producten op webshop Supersmart.com

Wij hebben website 28 februari aangeschreven over verschillende medische en niet geautoriseerde claims die op voedingssupplementen worden gemaakt. Wij hebben 
17‐3‐2020 een reminder gestuurd. Helaas tot op heden geen reactie. Toen ik vandaag de website beoordeelde op wijzigingen, bleek dat ze ook blogs over het corona 
virus hebben geschreven. Daarom zet ik deze melding graag naar jullie door. 

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Kruiderij De Pepermolen B.V. 1 8911CA Leeuwarden Folder aangetroffen in Gezondheidswinkel G&W aan de Oude Doelesteeg te Leeuwarden. In deze folder van Nano Mineralen (www.nanomineralen.nl) wordt o.a. 
beweerd dat je lichaam het coronavirus prima aan kan met "weerstandverhogende, antivirale en antibacteriële stoffen". De bewuste folder is ook te downloaden op de 
website van het bedrijf en heeft als eveneens opmerkelijke titel "Het coronavirus ‐ Laat je niet gek maken! / Coronavirus ‐ Hoe beschermen we ons".

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Coronavirus en immuunsysteem 

De bewering die het NVWA maakt omtrent, juist nu, het schrijven van “claims” omtrent supplementen en het immuunsysteem in tijden van een virus uitbraak is 
compleet misleidend en wordt door de media klakkeloos overgenomen. Dit is onacceptabel, vooral als het gaat om onze eerste lijn verzorgers tijdens deze pandemie. 
Vitamines ondersteunen het immuunsysteem enorm (informatie van EFSA) .
In 2012 kregen immers zes vitamines (A, C, D, B6, B12 en foliumzuur) en ook nog vier mineralen een officiële EU‐weerstandsclaim. Dit na een strenge 
wetenschappelijke beoordeling van de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA).

Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat jullie zo iets durven te beweren! Vitamines en mineralen zijn van levensbelang. En zeker in tijden van stress, hebben we alleen al 
een hogere dosis anti‐oxidanten nodig. 

Ik hoop dan ook dat er per direct een grootschalige rectificatie wordt uitgebracht.

Vleesketen en 
voedselveiligheid

Melding Skin Health Company B.V. 20 5681PE Best Productomschrijving van wat lijkt een voedingssupplement:
Cell First zorgt ervoor dat bacteriën en schadelijke invloeden geen kans krijgen, om zo lang mogelijk fit en mooi te blijven. 

Daarnaast reclame op Instagram die inleidend begint over 'dat virus', en afsluit met "Wij kunnen het afweer‐ en immunsysteem een boost geven om daarmee de kans 
te verkleinen dat je echt ziek wordt". Print screen is beschikbaar maar kan ik hier niet bijvoegen. Verwijst naar de Instagram pagina cellics_nl
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STANDAARDME
LDING_NAAM

MELDING_NAAM TOELICHTING BEDRIJF ADRES_BEDRIJF POSTCODE_B
EDRIJF

PLAATS_BEDRIJF LAND_BEDRIJF TELEFOON_B
EDRIIJF

BEOORDELING MAATREGEL OPMERKINGACTIE

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona ‐ Ondeugdelijke  
Aanprijzing straatbord

maandag 23 maart 2020 16:43 : 
Mailoverdracht aan IGJ + cc melder

maandag 23 maart 2020 13:15 : 
melding overgedragen aan IGJ
graag melder hiervan officieel in kennis stellen (is 
al op de hoogte hiervan)

vrijdag 20 maart 2020 16:51  : 
BED formdesk ingevuld. Melding retour

donderdag 19 maart 2020 16:10 : 
Op website gekeken naar type product. Betreft 
met name voedingssupplementen e.d., niet voor 
productveiligheid. Wellicht doorzetten naar BED?

Hemp‐clinic Lijnmarkt 44 3511KJ Utrecht Nederland Gegrond Geen het gaat hier duidelijk om producten uit de categorie 
hennep, CBD of wiet.
deze vallen onder het toezicht van IGJ
IGJ   )is op 23‐3‐2020 in kennis gesteld en heeft 
geantwoord  ) dat hij bekend is met bedrijf 
en de klacht in behandeling neemt.

de mailer/klager  ) is door mij middels een 
kort bericht hierover geinformeerd en heeft dit bevestigd

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona ‐ Claim Stichting 
'Bewegen Zonder werking' 
van Synofit tegen Covid‐19

maandag 23 maart 2020 12:35 : 
Bestemd voor HH Industrie ‐BED

‐> Melder per email bevestigd over de verwerking.

@Inspecteur die hiermee aan de slag gaat  
 

Daarom graag aanpak met prioriteit en direct RvB 
opmaken op basis van de Geneesmiddelenwet, als 
het juridisch rond te krijgen is.

) 
@nvwa.nl>

Stichting Bewegen 
Zonder Pijn

Pyreneeën 53 1060NP Amsterdam Nederland Niet Gegrond Geen Internetinspectie uitgevoerd op de website 
www.bewegenzonderpijn.com

Na het aanklikken van de oranje balk in de nieuwsbrief 
middels een directe doorlink naar de website 
www.bewegenzonderpijn.com. Er wordt inderdaad 
gesproken over Corona en wat kunt u zelf doen. Er worden 
verwijzingen gemaakt naar Curcumine, vloeibare 
groenlipmossel. Maar ook kokosolie en astaxanthine. Er 
worden geen merken genoemd, of middels samenstelling 
toespeling naar merken. 
Na het klikken op groenlipmossel is er een uitleg over 
artrose en vloeibare groenlipmossel, curcumine en zwarte 
besblad (meerdere merken hebben deze combinatie, dus 
geen link naar Synofit te maken, of een ander merk). Na 
heel veel doorklikken kom je op een wetenschappelijke 
studie uit, daar is het woord 'Synofit' zwart gelakt (is 
gedaan na eerder RvB). Er is op dit moment geen 
aanknopingspunt om handhavend op te treden.   

De stichting heeft een ANBI status. Mogelijk is er voor de 
belanstindienst aankopingspunt om verder te kijken naar 
eventuele verwikkeling met winstgevende bedrijven maar
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FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Claim Corona 
voedingssupplement voor 
vitamine C‐
1000+rozebottel+curcuma 
op www.geluksstofjes.com

maandag 30 maart 2020 16:34 : 
melding graag terugkoppelen aan   
van expertise om dit aan melder terug te 
koppelen.
geen standaard brief of afmelding versturen als 
daar geen toestemming voor komt van 
expertise!!!

donderdag 26 maart 2020 15:55  
: 

De melding met het zaaknummer 2020‐0037317 is 
geannuleerd door een medewerker van het VTM. 
Hierbij is de volgende reden opgegeven:
invoeren als melding in mos, bestemd voor BED

Wellness Line B.V. Pijlkruid 33 1991HC Velserbroek Nederland 06 15413111 Gegrond Mondelinge 
Mededeling 
Bedrijf

maandag 30 maart 2020 16:30  : 
conform afspraak met expertise bedrijf op donderdag 
telefonisch benaderd.
eigenaar geinformeerd dat uiting in strijd is met wet.
eigenaar tot vrijdagmiddag 12 00 de tijd gegeven om het 
aan te passen.
inmiddels bleek dat er ook een FB pagina was.
nogmaald gebeld dat die ook moest worden 
schoongemaakt.
hij begreep inmiddels de boodschap.
vrijdagmiddag herinspectie uitgevoerd en geen corona 
gerelateerde meldingen meer aangetroffen.

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Claim vitamine C bij Corona 
door het Lichtpunt

Het Lichtpunt op 
facebook

Nederland Leeg Onbekend

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona filmje dat aangeeft 
dat vitamine C beschermt 
tegen het Coronavirus

Facebook link ‐ 
Heenskrachtigevoedin
g

Nederland Geen Geen

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona onterechte 
misleidende aanprijzing 
voedingssupplementen 
sckinnutrition

maandag 30 maart 2020 16:26 : 
omdat  op deze ppostcode stond, de 
melding even bij jou gezet, dan kan jezelf beslissen 
of je de melding zelf doet of even aan collega 
doorschuift.

Sckin Prinses Irenestraat 
6B

3261AP Oud Beijerland Nederland Leeg Onbekend

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona: supplementen 
tegen corona nu nodg zijn 
door Health House 
Buikslotermeer

vrijdag 27 maart 2020 15:52  : 
De melding met het zaaknummer 2020‐0037449 is 
geannuleerd door een medewerker van het VTM. 
Hierbij is de volgende reden opgegeven:

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED

Health house 
Buikslotermeer

Buikslotermeerplei
n 200

1025GA Amsterdam Nederland Leeg Onbekend

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona. Misleidende info 
door SCKin Nutrition 
Prinses Irenestraat

dinsdag 31 maart 2020 10 08  : 
eerder al via screenshot van Facebook aan 

 doorgegeven.

vrijdag 27 maart 2020 16:07  : 
De melding met het zaaknummer 2020‐0037452 is 
geannuleerd door een medewerker van het VTM. 
Hierbij is de volgende reden opgegeven:

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED

SCKin Nutrition Prinses Irenestraat 
6B

3261AP Oud Beijerland Nederland Leeg Onbekend

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

CORONA CBD olie beweert 
dat weerstand verbetert 
wordt tegen Corona

vrijdag 27 maart 2020 16:19  : De 
melding met het zaaknummer 2020‐0037453 is 
geannuleerd door een medewerker van het VTM. 
Hierbij is de volgende reden opgegeven:

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED

Vitaa B.V. Laan Ten Roode 2 5711GC Someren Nederland Leeg Onbekend
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FOOD-OW 
Ondeugdelijke 
Advertentie -
Aanprijzing 

FOOD-OW 
Ondeugdelijke 
Advertentie -
Aanprijzing 

FOOD-OW 
Ondeugdelijke 
Advertentie -
Aanprijzing 

Corona redame gemaakt vrijdag 27 maart 2020 16:2 finesseboctylinedinic.n Pompmolenln 19 B 3447GK 
op finessebodylinedinic.nl De melding met het zaaknummer 2020-00374.54 is 1 

geannuleerd door een medewerker van het VTM. 
Hierbij is de volgende reden opgegeven: 

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED 

Corona Onterechte vrijdag 27 maart 2020 16:41 
aanprijzing door AJI Abotn: De melding met het zaaknummer 2020-00374.58 is 
Skin Lange Brugstraat 91 te geannuleerd door een medewerker van het VTM. 
Etten-leur Hierbij is de volgende reden opgegeven: 

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED 

All About Slcin 

Corona : Onterechte 
reclame/ claim. SMPL 
Internat ional Korte 
kJeverlaan 74 te 
Bloemendaal 

De melding met het zaalcnummer 2020-0037474 is SMPL lntemattOnal 
geannuleerd door een medewerker van het VTM. 
Hierbij is de volgende reden opgegeven: 

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED 

lange Brugstraat 
91 

48710I 

Kone Klevet1aan 74 2061EG 

FOOD - 0W - Corona : Onterechte vrijdag 27 maart 2020 17: on4Idiniek le 
Middellandstraat 
76A 

3021BE 
Ondeugdelijke 
Advertentie -
Aanprijzing 

reclame/ claim on4kliniek De melding met het zaalcnummer 2020-0037475 is 
le MiddeUandstraat 76 A te geannuleerd door een medewerker van het VTM. 
Rotterdam Hierbij is de volgende reden opgegeven: 

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED 

FOOD -ow - CORONA Ondeugdelijke vrijdag 27 maart 2020 19:57 
Ondeugdelijke 
Advertentie -
Aanprijzing 

FOOD - OW 
Ondeugdelijke 
Advertentie -
Aanprijzing 
FOOD-OW 
Ondeugdelijke 
Advertentie -
Aanprijzing 

FOOD - OW 
Ondeugdelijke 
Advertent ie -
Aanprijzing 

Advertentie - Aanprijzing meteen in MOS gezet omdat anders een 
'homeopathische profylaxe· annulerigszaak wordt in lnspect. 

CORONA Medische d aims maandag 30 maan 202011:1 
op webshop 
SUpersmart.com 

lnspect zaaknummer 2020-0037758 

Bestemd voor BED 

CORONA Verl<oop van maandag 30 maan 2020 11:2 
supplementen met lnspect zaaknummer 2020-0037766 
misleidende info gericht op Bestemd voor BEO 
corona door Medi Spa 

Annelies 
Corona - Redamefolder maandag 30 maan 2020 11:3 
voor nanomineralen tegen lnspect zaaknummer 2020-0037865 
Corona-virus in G&W Bestemd voor BEO 
GezondheklsWînkel de 
Pepermolen 

Medî Spa AMelies 

www.supersmart.c 
om 

Hondstraat 10 5476KT 

GezondheidsWinkel de Oude Doelesteeg 1- 8911CA 
Pepermolen 3 

Woerden Nederland 

Etten-Leur Nederland 

Bloemendaal Nederland 

Rotterdam Nederland 

Nederland 

Luxemburg 

Vorstenbosch Nederland 

Leeuwarden Nederland 

Gegrond 

Leeg 

Leeg 

l eeg 

Leeg 

l eeg 

Leeg 

Leeg 

Mondelinge 
Mededeling 
Bedrijf 

Onbeltend 

Onbeltend 

Onbeltend 

Onbeltend 

Onbeltend 

Onbeltend 

Onbeltend 
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homeopathie valt onder IGJ - melding geanuleerd 

SUPERSMART.COM is LUXEMBURGS bedrijf - NIET IN 
BEHANDELING GENOMEN 



Hoe belangrijk is uw 
gezondheid? 

Uw gezondheid 
Natuurlijk is uw gezondheid uw be
langrijkste bezit. Dat merk je des te 
meer als je ziek bent. Vaak zijn de 
ziekteverschijnselen te verminderen 
door een goede weerstand. Immers 
als uw lichaam de infectie zelf kan 
bestrijden, dan blijven de gevolgen 
beperkt voor u en uw omgeving. 
Met nieuwe en bestaande medische 
technieken is het mogelijk om op een 
betrouwbare wijze uw gezondheid in 
kaart te brengen. Zo kunnen we uit
gebreide metingen doen, bloedon
derzoek verrichten en als dat nodig 
is, een stress-analyse uitvoeren. 

Voorkomen is immers beter 
dan genezen! 

Let op: Finesse Bodyline Clinic 
voert geen bloedonderzoek naar 
het Corona-virus uit! 

/~IIOGEN-" 

"4taxanthin 
411\i -.... 
~v=~ -

Voor 2 maanden 

tllOGEN-" 

DreiS~t.z• 
~nk1mg ,..._..,.__,.... 
~ ~;.f 

Corona-weerstand 

Volgens de laatste berichtgeving zal 
het merendeel van de Nederlandse 
bevolking besmet worden met het 
Corona-virus. Zonder vaccin heeft u 
alleen uw weerstand tegen het virus. 

Om de gevolgen van Corona zoveel 
mogelijk te beperken, is het belang
rijk om uw weerstand te verhogen, 
Immers: hoe beter uw immuunsys
teem, hoe gematigder uw klachten 
zullen zijn. 

Een goede weerstand is heel belangrijk! 

Het Corona-weerstand pakket be
staat uit: 

Astaxanthin 
Astaxanthine ondersteunt en regu
leert de werking van het immuunsys
teem, met name de afweerrespons. 
Het "superantioxidant" werkt 6000 
keer sterker dan vitamine C, 770 keer 
sterker dan co-enzym Q10, 100 keer 
sterker dan vitamine E, 55 keer ster
ker dan synthetische astaxanthine, 
5 keer sterker dan bètacaroteen, 
3 keer sterker dan luteïne, 2- keer 
sterker dan lycopeen. 
100% native Astaxanthine wordt ge
produceerd in een speciaal ontwor
pen, gesloten algenkweeksysteem 
voordat het zijn weg vindt in Biogena 
capsules. Dit systeem garandeert 
de productie van hoogwaardige As
taxanthine onder optimale omstan
digheden, dit verschilt aanzienlijk van 
synthetisch geproduceerde astaxan
thine. 

• Bevat luchtdichte, natuurlijke as
taxanthine (astafit ® ) van de groene 
alg Haemotococcus pluvialis in ve
ganistische capsulehuls 

• Van Oostenrijkse algenteelt 
• astafit® garandeert de caroteno

ïde astaxanthine in constante hoge 
kwaliteit en zuiverheid 

• Voor gerichte inname van de caro
tenoïde astaxanthine (astafit®) van 
de hoogste kwaliteit en zuiverheid 

Vitamin 03 15000 
Vitamine D3 is nu verkrijgbaar in een 
hoge doseringsvorm, omdat uit we
tenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat een hoge waarde van vitamine D 
in het bloed de weerstand aanzienlijk 
verhoogt. Daarom bevat één capsule 
15.000 IE (internationale eenheden) 
vitamine D3. 
Vitamine D ondersteunt niet alleen 
een normale immuunfunctie, maar 
ook de opname en het gebruik van 

Zorg voor elkaar 

calcium en fosfor in het lichaam. 
Bovendien is het betrokken bij het 
onderhoud van spieren en botten, 
evenals tanden en ondersteunt een 
normaal calciumgehalte in het bloed. 
In de praktijk blijkt dat het merendeel 
van de bevolking extreem lage waar
den van vitamine D in het bloed heeft. 
De zogenaamde zonnevitamine kan 
alleen in kleine hoeveelheden worden 
opgenomen uit zonlicht en voeding, 
wat het gebruik van een supplement 
des te meer belangrijk maakt 
Biogena Vitamine D3 15.000 bevat ook 
het mineraal magnesium. Magnesi 
um is een belangrijke cofactor in het 
vitamine D-metabolisme. De uitgeba
lanceerde formule met de combinatie 
van magnesium en hooggedoseerde 
vitamine D biedt dus een optimale op
name. 

• Vitamine D ondersteunt de normale 
werking van het immuunsysteem 

• Vitamine D helpt de normale spier
functie, botten, tanden en calcium
waarden in het bloed te behouden. 

• Vitamine D draagt bij aan de nor
male opname en het gebruik van 
calcium en fosfor 

• Hoge dosis met 15.000 IE per cap
sule 

• Met magnesium 

DreiSalz® Zink 
DreiSalz® Zink 9 mg is een unieke 
combinatie van drie goede, bio
logisch beschikbare organische 
zinkverbindingen (zinkpicolinaat, 
zinkbisglycinaat en zinkmalaatl. 
Het is geschikt voor dagelijkse 
zinksuppletie voor jong en oud. 
Het mineraal zink is essentieel: 
het multitalent maakt deel uit van 
meer dan 300 enzymsystemen, en 
ondersteunt daarom verschillen
de functies van het immuunsys
teem. Verder is het ook betrok-

Wij hanteren geen woeker
prijzen. Al onze prijzen zijn de 
normale consumentenprijzen. 
U kunt dit controleren op de 
website van Biogena. 

ken bij het onderhoud van de huid, 
haar en nagels en beschermt de 
cellen tegen oxidatieve stress. 

• Met zinkmalaat, het zinkzout van 
appelzuur 

• Ondersteunt het immuunsys
teem en beschermt tegen oxida
tieve stress 

• Speelt een rol bij het onderhoud 
van huid, haar en nagels 

• Ter ondersteuning van de nor
male functies van het immuun
systeem en ter bescherming te
gen oxidatieve stress 

• Voor kinderen en jongeren, die 
een lagere zinkbehoefte hebben 
dan volwassenen. 

Finesse Bodyline Clinic is de ex
clusieve partner in Nederland van 
Biogena Oostenrijk. 
Biogena produceert hoogwaar
dige producten en neemt ook zijn/ 
haar verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de samenleving en 
het milieu. 

• Biologisch beschikbare micro-
nutriënten in pure vorm 

• Alleen actieve ingrediënten 
• Hoogwaardige kwaliteit 
• Vrij van toevoegingen 
• Zonder kleur-, smaak- of glans-

middelen 
• Glutenvrij 
• Zonder lactose 
• Fructosevrij 
• Hypoallergeen 
• Plantaardige capsule omhulsel 
• 100% veganistisch 

Voor meer informatie over het 
bestellen van het corona-weer
stand pakket: zie onze website. 

Mooi zonder snijden 

U uiMeáQ ntour 
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Uw gezondheid 
Natuurl1Jk 1s uw gezondheid uw be
langriJkste bezit. Dat merk je des te 
m<'er als Je ziek bent. Vaak zijn de 
z1ekteversch11nselen te verminderen 
door een goede weerstand. Immers 
als uw lichaam de infectie zelf kan 
bestrijden, dan bliJven de gevolgen 
beperkt voor u en uw omgeving. 
Met nieuwe en bestaande medische 
techrueken is het mogelijk om op een 
betrouwbare wijze uw gezondheid in 
kaart te brengen. Zo kunnen we uit
gebreide metingen doen, bloedon
derzoek verrichten en als dat nodig 
is, een stress-analyse uitvoeren. 

Voorkomen is immers beter 
dan genezen! 

let op: Finesse Bodyline Clinic 
voert geen bloedonderzoek naar 
het Corona-virus uit! 
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Corona-weerstandpakket 

Volgens de laatste berichtgevin 
het merendeel e Nede 
.bevolkin 
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Een goede weerstand is heel belangrijk! 

Het Corona-weerstand pakket be
staat uit: 

Astaxanthin 
Astaxanthine ondersteunt en regu
leert de werking van het immuunsys
teem, met name de afweerrespons. 
Het "superantioxidant" werkt 6000 
keer sterker dan vitamine C, 770 keer 
sterker dan co-enzym 010, 100 keer 
sterker dan vitamine E, 55 keer ster
ker dan synthetische astaxanthine, 
5 keer sterker dan bètacaroteen, 
3 keer sterker dan luteine, 2- keer 
sterker dan lycopeen. 
100% native Astaxanthine wordt ge
produceerd in een speciaal ontwor
pen, gesloten algenkweeksysteem 
voordat het zijn weg vindt in Biogena 
capsules. Dit systeem garandeert 
de productie van hoogwaardige ~-
t,c,x...-.nth,nc onder- optim.:llo omi:>luin-

digheden, dit verschilt aanzienlijk van 
synthetisch geproduceerde astaxan
thine. 

• Beva t luchtd ichte, natuurlijke as
taxanthine (as tafit® I van de groene 
alg Haemotococcus pluvlalis in ve
ganistlsche CJ_psulehuls 

• Van Oostenrijkse atge~ 
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ook de opname en het gebruik van 
calcium en fosfor in het lichaam. 
Bovendien is het betrokken bij het 
onderhoud van spieren en botten, 
evenals tanden en ondersteunt een 
normaal calciumgehalte in het bloed. 

teem. Verder is het ook betrok
ken bij het onderhoud van de huid, 
haar en nagels en beschermt de 
cellen tegen oxidatieve stress. 

In de praktijk blijkt dat het merendeel 
van de bevolking extreem lage waar
den van vitamine D in het bloed heeft. 
De zogenaamde zonnevitamine kan 
alleen in kleine hoeveelheden worden 
opgenomen uit zonlicht en voeding, 
wat het gebruik van een supplement 
des te meer belangrijk maakt 

• Met zinkmalaat, het zinkzout van 
appelzuur 

• Ondersteunt het immuunsys
teem en beschermt tegen oxida
tieve stress 

Biogena Vitamine 03 15.000 bevat ook 
het mineraal magnesium. Magnesi
um is een belangrijke cofactor in het 
vitamine 0-metabolisme. De uitgeba
lanceerde formule met de combinatie 
van magnesium en hooggedoseerde 
vit,mioe D biedt dus een optimale op-

• Vitamine D ondersteunt de normale 
werking van het immuunsysteem 

• Vitamine D helpt de normale s pier -
functie, botte n, tanden en calciuQl
waarden in het blo9tt_,..behouden. 

.. Vitamine D dr,~lj" aan de ner-
rnale 01.neRla 'het gebruik van 

...w1119e.Jlêsis met 15.000 IE per cap
aule 

• Met magnesium 

DreiSalz® Zink 
DreiS~lz® Zink 9 mg is een unieke 
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• Speelt een rol b ij het onderhoud 
van huid, haar e n nagels 

• Ter ondersteunin<_; van de nor
male functies van het 'rmmuun
systeem e n ter bescherming 'te

gen oxidatieve stress 
• \/oor kinderen en iongeren, die 

een lagere zin kbehoefte hebben 
dan volwassenen. 
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Column: Claims voor weerstand tegen virus zijn 
misleidend en verboden 
Voeding & Gezondheid 

KENNISPARTNER - COLUMN - Ondanks de publiekswaarschuwing van de NVWA 
hierover, hoef je niet lang te zoeken om op internet een ‘antiviraal’ supplement of 
kruidenpreparaat te vinden. Zo’n middel zou natuurlijk juist nu uitkomst bieden ter 
bescherming tegen het coronavirus. Dat is misleidend en verboden. 

Zo springt de Internationale vereniging voor orthomoleculaire geneeskunde gretig in op de angst 
voor het virus. ‘Beschermt tegen coronavirus, primair met vitamine C, vitamine D en mineralen’, 
zo is hun oproep in een filmpje op YouTube. En zij zijn niet de enigen die een slaatje slaan uit de 
situatie. Even googelen levert bijvoorbeeld de volgende uitspraken op: ‘Vitamine C is een echte 
viruskiller’, ‘dankzij de rol van zink in het activeren van cellen worden virussen en bacteriën 
bestreden en gevaarlijke ontstekingen in het lichaam in bedwang gehouden’ en ‘Omega 3 
vetzuren spelen een belangrijk rol bij de behandeling van ontstekingen’. In het geval van 
vitamine C worden de speculaties aangewakkerd door het feit dat er bij patiënten op de 
intensive care onderzoek gedaan wordt met hoge doseringen. De resultaten hiervan zijn echter 
nog niet betrouwbaar en experimenteren wordt afgeraden. 

Misleidende medische claims 

Niet alleen vitaminen en mineralen zouden uitkomst bieden, ook met kruiden kun je volgens 
sommigen het virus te lijf. Zo worden Echinaceae en olijfblad op internet geprezen om hun 
antivirale eigenschappen. Hoewel gezondheidsclaims op de zogenaamde botanicals wettelijk nog 
in een vacuüm vallen, zijn dit medische claims en daarmee misleidend en verboden. 

Gezonde afweer behouden 

Nu is het natuurlijk inderdaad zo dat veel vitamines en mineralen (om precies te zijn foliumzuur, 
ijzer, koper, selenium, vitamine A, vitamine B12, vitamine B6, vitamine C, vitamine D, zink) een 
rol spelen in het gezond houden van de weerstand. Het verschil in nuance is dat deze 
voedingsstoffen belangrijk zijn voor het behoud van een gezonde afweer indien je ze in 
toereikende hoeveelheden binnenkrijgt (waarvoor gezond eten meestal genoeg is). Het credo 
‘meer is beter’ gaat hier dus lang niet altijd op. Wat wel meer dan ooit opgaat is het belang van 
gezond en gevarieerd eten voor de weerstand. 
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‘Eet gewoon gezond’ 

Dit is ook de mening van voedingswetenschapper Jaap Seidell, die de coronacrisis ziet als een 
wake-upcall voor de overheid. ‘Bescherm mensen tegen overgewicht’, is zijn belangrijkste 
boodschap, want overgewicht maakt de kans op ernstige klachten na infectie met het virus 
groter. ‘De algemene adviezen zijn nu juist extra belangrijk. Gebruik je gezond verstand en eet 
gewoon gezond. Beweeg, voorkom stress, slaap voldoende en eet gezond volgende de adviezen 
van de Schijf van Vijf.’ 

Daarnaast roept hij maatschappelijke partijen zoals overheid, supermarkten en 
voedingsproducenten op om maatregelen te nemen die de risicogroep verkleinen. Bijvoorbeeld 
door de omgeving te veranderen om gezonde keuzes aan te moedigen. ‘Bedrijven moeten zich 
nu meer dan ooit richten op ontwikkelingen die goed zijn voor de mens, maatschappij en het 
milieu’, aldus Seidell. 

Gezien het bovenstaande, zou ik daar graag de oproep voor sommige bedrijven aan toe willen 
voegen om ook te werken aan de eigen weerstand. Namelijk weerstand tegen de verleiding 
consumenten met verboden claims en valse quick fixes om de tuin te leiden. 

Auteur: Lotje van de Poll, senior adviseur bij Schuttelaar & Partners, kennispartner van VMT 
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Van: @planet.nl>
Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 13:11
Aan: )
Onderwerp: Corona
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verhaal te speculatief zou zijn: er is imme1 
bevestigend onderzoek. Dat vindt Van der 
open deur. ,,Ons probleem is juist dat we i1 
zijn. We moeten nu iets. Daarom roep ik a: 
onderzoeksgroepen op om dit samen te 
onderzoeken. Ik kan het niet alleen." 

Studies bij muizen 

Resveratrol geldt al langer als helend en w 
drogisterijen en gezondheidswinkels verk, 
blijkt uit studies bij muizen dat het helpt l 
gewichtsverlies en het verlagen van sterftE 
van diabetes. Andere dierenstudies tonen 
het antioxidant de kans op kanker vermin 
één van de weinige menselijke studies lijk1 
verband te bestaan tussen resveratrol en \i 
van de bloeddruk. Als officieel medicijn is 
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Hypothese 

"Eerst moeten we bewijzen of de hypotheE 
zegt Van der Voort in een telefonische rea< 
"Daarvoor willen we nu in het bloed van eE 
groep Covid-patiënten onderzoeken of de 

waarden inderdaad buitengewoon hoog z~ 
als dat klopt, valt te bezien of het omlaag t 
van de leptine-spiegel een manier van beh 
• 
lS. 

Nu gelijk resveratrol hamsteren en (preve1 
gebruiken, biedt absoluut geen zekerheid 

corona, bezweert de Groningse arts. ,,Het• 
niet in mijn bedoeling om te activeren tot : 
aankopen", zegt hij. 
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aardbeien, chocola en pinda's. Er wordt al 
langer vanuit gegaan dat het een heilzame 
heeft op onze gezondheid, maar de link mi 
• • 1s nieuw. 

"Zaterdag kon je het gelijk merken", zegt E 
Schuttelaar, manager van G& W 

Gezondheidswinkels uit Zwolle. ,,Zo hard l 
product normaal niet, maar nu is het in 

verschillende van onze winkels al uitverkc 
doen hard ons best om zo snel mogelijk ni1 
voorraad binnen te krijgen." 

Sterke piek 

Webwinkel Weightworld is ook getuige va1 
hausse. ,,We merken een sterke piek in de , 
sinds de aflevering van", laat manager Reir 

T T 
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Doe 477 

Van: 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:27 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: FW: Publiekswaarschuwinq 
Bijlagen: claims voedingssupplementen_LF.png; voedingssupplementen.jpg 

Collega's, 

Ter info de publiekswaarschuwing die spoedig op de NVWA-site gaat verschijnen . 

Groeten, _ 

Van: 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:02 
Aan: NVWA redactie internet 
CC: NVWA Persvoorlichting; - ; 
Onderwerp: Publiekswaarschuwing 

Beste collega 's van de internetredactie, 
Willen j ullie onderstaande publiekswaarschuwing met attendering uitdoen? 
Dank al vast en groeten, 
paula 

Tweet: 
Voedingssupplementen helpen niet tegen het coronavirus #claims 

Facebook: 

) ; 

De NVWA waarschuwt tegen reclames voor voedingssupplementen die zouden helpen tegen het Coronavirus. Er 
zijn geen voedingssupplementen die helpen tegen het Coronavirus. Dit soort claims van verkopers zijn ernstig 
misleidend en wettelijk verboden . 

Meld misleidende claims bij de NVWA via ons meldformulier: www.nvwa.n l/klacht. Wij treden handhavend op als 
we dit soort claims tegenkomen. Bedrijven kunnen hiervoor hoge boetes krijgen, oplopend tot ClS0.000,00. 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde eerder al tegen reclames voor middeltjes of niet
geregistreerde medicij nen. 

Op internet en socia l media wordt veel geschreven, gedeeld en geblogd over het Coronavirus en wat er tegen zou 
helpen. Vaak gaat het over vitamine C en D of andere ' weerstandsverhogende' supplementen. Door meer 
vitamines te nemen krijg j e geen hogere weerstand en ben je ook niet beter beschermd tegen bacteriën en 
virussen. Gezond eten, goed slapen en bewegen zorgen voor een zo goed mogelij ke weerstand. Extra 
voedingssupplementen slikken in tijden van Corona is dus niet nodig. 

Publiekswaarschuwing 

Voedingssupplementen helpen niet tegen het coronavirus 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt tegen reclames van verkopers van 
voedingssupplementen die de suggestie wekken dat hun producten helpen tegen het Coronavirus. Er zijn geen 
voedingssupplementen die helpen tegen het Coronavirus. Dit soort claims van verkopers zij n ernstig misleidend 
en wettelijk verboden . 



2

- Foto van pillen, zie bijlage -

Consumenten kunnen misleidende (medische) claims van bedrijven over Corona-bestrijding bij 
voedingssupplementen melden bij de NVWA, telefonisch via 0900-03 88 of via het meldformulier 
www.nvwa.nl/klacht. De NVWA treedt handhavend op als zij dit soort claims tegenkomt. Bedrijven die op deze 
manier reclame maken kunnen hoge boetes krijgen, oplopend tot €150.000,00.  
Eerder deze week waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al tegen reclames voor middeltjes of niet-
geregistreerde medicijnen die tegen het Coronavirus zouden helpen. 

Vitamines 
Op internet en social media wordt veel geschreven, gedeeld en geblogd over het Coronavirus en wat er tegen zou 
helpen. Vaak gaat het over ingrediënten die een rol spelen bij een goede werking van het immuunsysteem, zoals 
vitamine C en D of andere ‘weerstandsverhogende’ ingrediënten in supplementen. Sommige websites van 
supplementenbedrijven melden dat er een enorme belangstelling is voor bepaalde supplementen en dat daardoor 
de bestelling langer onderweg kan zijn of niet geleverd kan worden. 
Door meer vitamines te nemen krijg je geen hogere weerstand en ben je ook niet beter beschermd tegen 
ziekmakende bacteriën en virussen (informatie van het Voedingscentrum). Gezond eten, goed slapen en bewegen 
zorgen voor een zo goed mogelijke weerstand. Het slikken van extra voedingssupplementen in tijden van Corona 
is niet nodig. 

Zie ook 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen/verbod-op-medische-claims 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/coronavirus-voeding/hoe-zorg-je-voor-een-goede-weerstand.aspx 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Doe 478 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit <abonneren@mailing.rijksoverheid.nl> 
donderdag 26 maart 2020 16:43 

Publiekswaarschuwing: voed ingssupplementen helpen niet tegen het coronavirus 
(attendering) 

Beki jk de on line versie 

0 · 

NVWA - Veiligheidswaarschuwingen food 

26 mrt 2020 

4Î' Publiekswaarschuwing: voedingssupplementen helpen niet tegen het 
coronavirus 

Publiekswaarschuwing: voedingssupplementen helpen 
niet tegen het coronavirus 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt tegen reclames 

van verkopers van voedingssupplementen die de suggestie wekken dat hun 

producten helpen tegen het Coronavi rus. Er zijn geen voed ingssupplementen die 

helpen tegen het Coronavirus. Dit soort cla ims van verkopers zij n ernstig 

misleidend en wettelijk verboden. 

Lees meer 

Met vriendelijke groet 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 



U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft geabonneerd op berichten van 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het e-mailadres 

y***** * ***** * * **@***a.nl. 

AFMELDEN ABONNEMENTEN BEHEREN 

2 
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corona supplement OR supplementen OR vitamine AND (bestellen 
OR betalen) site:facebook.com
URL_clean Desc Part3
Tanningworld Suncentre Veenendaal ‐ Home | 
Facebookwww.facebook.com › Places › Veenendaal › Tanning 
Salonwww.facebook.com › Places › Veenendaal › Tanning 
SalonCorona virus en vitamine D. Update betreffende Vitamine D en 
zonlicht: Wij hebben het en jij hebt het nodig! Wij vertellen 
inmiddels al jaren aan onze ...

Corona virus en vitamine D. Update betreffende 
Vitamine D en zonlicht: Wij hebben het en jij hebt 
het nodig! Wij vertellen inmiddels al jaren aan 
onze ...

www.facebook.com › Places › Veenendaal › Tanning 
Salon

Er wordt mij nu veel gevraagd, wat ik nu... ‐ Meukvrij met 
...www.facebook.com › MeukvrijmetMonique › posts › er‐wordt‐mij‐
n...www.facebook.com › MeukvrijmetMonique › posts › er‐wordt‐
mij‐n...In cache8 mrt. 2020 ‐ En is het ook niet nodig, om extra 
vitamine C bij te suppleren, ook niet als er een corona‐virus heerst. 
Het is bovendien niet goed aangetoond, ...

8 mrt. 2020 ‐ En is het ook niet nodig, om extra 
vitamine C bij te suppleren, ook niet als er een 
corona‐virus heerst. Het is bovendien niet goed 
aangetoond, ...

www.facebook.com › MeukvrijmetMonique › posts › 
er‐wordt‐mij‐n...

Gezond Met Gerrie ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Gezond Met Gerriewww.facebook.com › ... › Gezond Met GerrieNet 
als bij ieder ander virus kun je jezelf beschermen met extra Vitamine 
C. Dat wil niet ... China adviseert officieel vitamine C bij Corona Virus
‐ Dit kun jij doen ‐.Ontbrekend: (bestellen  | Moet het volgende
bevatten: (bestellen

Net als bij ieder ander virus kun je jezelf beschermen 
met extra Vitamine C. Dat wil niet ... China adviseert 
officieel vitamine C bij Corona Virus ‐ Dit kun jij doen 
‐.

www.facebook.com › ... › Gezond Met Gerrie

CelXpert ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › Health & 
Wellness Website › CelXpert › Postswww.facebook.com › ... › Health 
& Wellness Website › CelXpert › PostsVitamine C beschermt tegen 
coronavirus (Aangeboden door ORTHOmagazine) ... Vitamine C in 
China ingezet tegen coronavirus ... Vergeten te bestellen?

Vitamine C beschermt tegen coronavirus 
(Aangeboden door ORTHOmagazine) ... Vitamine C 
in China ingezet tegen coronavirus ... Vergeten te 
bestellen?

www.facebook.com › ... › Health & Wellness Website › 
CelXpert › Posts

Gezond Goed ‐ Vaak vragen mensen mij wanneer ze welk 
...www.facebook.com › GezondGoed › photoswww.facebook.com › 
GezondGoed › photosIn cache16 mrt. 2020 ‐ Vaak vragen mensen 
mij wanneer ze welk supplement moeten nemen. ... Vitamine C 
beschermt tegen Coronavirus *Te bestellen ...bij Gezond ... Ben je 
niet fit en neem je bv 2x op een dag 1000 mg vitamine C, dan deze 
over ...

16 mrt. 2020 ‐ Vaak vragen mensen mij wanneer ze 
welk supplement moeten nemen. ... Vitamine C 
beschermt tegen Coronavirus *Te bestellen ...bij 
Gezond ... Ben je niet fit en neem je bv 2x op een 
dag 1000 mg vitamine C, dan deze over ...

www.facebook.com › GezondGoed › photos
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PharmaHorse Supplementen ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com 
› pharmahorse.supplementen › postswww.facebook.com ›
pharmahorse.supplementen › postsPharmaHorse Supplementen ‐
Kievitweg 4, 4791RW ‐ Rated 4.9 based on 77 Reviews "Order ... Bij
PharmaHorse nemen wij het coronavirus erg serieus. ... dit zal
hebben, raden wij je aan om je gewenste supplementen alvast te
bestellen.

PharmaHorse Supplementen ‐ Kievitweg 4, 4791RW ‐ 
 Rated 4.9 based on 77 Reviews "Order ... Bij 
PharmaHorse nemen wij het coronavirus erg serieus. 
... dit zal hebben, raden wij je aan om je gewenste 
supplementen alvast te bestellen.

www.facebook.com › pharmahorse.supplementen › 
posts

Altrient Nederland ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › 
Plaatsen › Den Haag › Altrient Nederlandnl‐nl.facebook.com › 
Plaatsen › Den Haag › Altrient Nederland6 uur ∙. Waarom is Altrient 
C juist nu niet te bestellen en wanneer zal het weer beschikbaar 
zijn? ... Vitamine C antwoord op het nieuwe Coronavirus? ‐ 
Medisch ...

6 uur ∙. Waarom is Altrient C juist nu niet te 
bestellen en wanneer zal het weer beschikbaar zijn? 
... Vitamine C antwoord op het nieuwe Coronavirus? 
‐ Medisch ...

nl‐nl.facebook.com › Plaatsen › Den Haag › Altrient 
Nederland

Vitacijn ‐ Vitamins/Supplements ‐ Appelscha ‐ 1 Review ‐ 76 
...www.facebook.com › Vitacijn › postswww.facebook.com › Vitacijn 
› postsArtikel: Vitamine C antwoord op het nieuwe Coronavirus? ...
Wacht niet langer met bestellen: https://www.vitacijn.nl/elke‐dag‐
van‐vitals‐90‐tabletten.ht…

Artikel: Vitamine C antwoord op het nieuwe 
Coronavirus? ... Wacht niet langer met bestellen: 
https://www.vitacijn.nl/elke‐dag‐van‐vitals‐90‐
tabletten.ht…

www.facebook.com › Vitacijn › posts

Klaever Health ‐ Sanny zoekt Geluk was bij ons op bezoek 
...www.facebook.com › klaeverhealth › photos › sanny‐zoekt‐geluk‐
wa...www.facebook.com › klaeverhealth › photos › sanny‐zoekt‐
geluk‐wa...In cache7 jan. 2019 ‐ Het Corona Preventie Package! ... 
Sanny zoekt Geluk was bij ons op bezoek voor een 
voedselintolerantie‐ en vitaminecheck. In haar vlog deelt ...

7 jan. 2019 ‐ Het Corona Preventie Package! ... Sanny 
zoekt Geluk was bij ons op bezoek voor een 
voedselintolerantie‐ en vitaminecheck. In haar vlog 
deelt ...

www.facebook.com › klaeverhealth › photos › sanny‐
zoekt‐geluk‐wa...

RIVM ‐ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ‐ פוסטים ...he‐
il.facebook.com › RIVMnl › postshe‐il.facebook.com › RIVMnl › 
postsBaby's   en peuters tot 4 jaar krijgen iedere dag vitamine D 
druppels. ... Kijk op rivm.nl/nieuwcoronavirus #corona #wuhanvirus 
#wuhan #virus #verspreiding ... Je kan het dus niet buiten het 
programma om opvragen, ook niet als je wil betalen.

Baby's   en peuters tot 4 jaar krijgen iedere dag 
vitamine D druppels. ... Kijk op 
rivm.nl/nieuwcoronavirus #corona #wuhanvirus 
#wuhan #virus #verspreiding ... Je kan het dus niet 
buiten het programma om opvragen, ook niet als je 
wil betalen.

he‐il.facebook.com › RIVMnl › posts

Grip op Koolhydraten ‐ Yvonne Lemmers ‐ Publicaciones ...es‐
la.facebook.com › ... › Publicacioneses‐la.facebook.com › ... › 
Publicaciones#covid19 #coronavirus ∙ Vitamine C ... Vitamine C helpt 
tegen ontstekingen en virussen ‐ Grip op Koolhydraten. Vitamine C 
... Als je niet met iDeal wilt of kunt betalen dan is het mogelijk om 
dit via een directe bankoverschrijving te doen. Bij het ...

#covid19 #coronavirus ∙ Vitamine C ... Vitamine C 
helpt tegen ontstekingen en virussen ‐ Grip op 
Koolhydraten. Vitamine C ... Als je niet met iDeal wilt 
of kunt betalen dan is het mogelijk om dit via een 
directe bankoverschrijving te doen. Bij het ...

es‐la.facebook.com › ... › Publicaciones
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Vitamine‐kraam.nl ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › 
Fruit‐ en groentewinkel › Vitamine‐kraam.nlnl‐nl.facebook.com › ... › 
Fruit‐ en groentewinkel › Vitamine‐kraam.nlVitamine‐kraam.nl ‐ 
Hermancosterstraat, 2526EW Den Haag ‐ Beoordeling van 4.9 op ... 
Door de Corona Virus kunnen wij niet meer garanderen dat wij ook 
volgende week open ... Binnenkort kunt u bij ons vele soorten verse 
vlees bestellen.

Vitamine‐kraam.nl ‐ Hermancosterstraat, 2526EW 
Den Haag ‐ Beoordeling van 4.9 op ... Door de 
Corona Virus kunnen wij niet meer garanderen dat 
wij ook volgende week open ... Binnenkort kunt u bij 
ons vele soorten verse vlees bestellen.

nl‐nl.facebook.com › ... › Fruit‐ en groentewinkel › 
Vitamine‐kraam.nl

Klaever Health ‐ NU ONLINE ‐ Facebookwww.facebook.com › 
klaeverhealth › photos › nu‐online‐wwwklaeve...www.facebook.com 
› klaeverhealth › photos › nu‐online‐wwwklaeve...In cacheNU
ONLINE ‐ www.klaever‐shop.nl! ✨  ☘ Voor al je supplementen,
eiwitten, natuurlijke huidverzorginsproducten en niet te vergeten..
de gezondste...

NU ONLINE ‐ www.klaever‐shop.nl! ✨  ☘ Voor al 
je supplementen, eiwitten, natuurlijke 
huidverzorginsproducten en niet te vergeten.. de 
gezondste...

www.facebook.com › klaeverhealth › photos › nu‐
online‐wwwklaeve...

Klaever Health ‐ Amsterdam | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › 
Amsterdam › Avondwinkel › Klaever Healthnl‐nl.facebook.com › ... › 
Amsterdam › Avondwinkel › Klaever HealthHet Coronavirus heeft 
inmiddels ook z'n plek op Hollandse bodem weten… ... Een vitamine 
B12‐tekort ontstaat dus niet van de één op de andere dag, en is ...

Het Coronavirus heeft inmiddels ook z'n plek op 
Hollandse bodem weten… ... Een vitamine B12‐
tekort ontstaat dus niet van de één op de andere 
dag, en is ...

nl‐nl.facebook.com › ... › Amsterdam › Avondwinkel › 
Klaever Health

Apotheek de Gaarde ‐ Vitamin Supplement Shop ‐ Apeldoorn 
...www.facebook.com › Places › Apeldoorn › Pharmacy / 
Drugstorewww.facebook.com › Places › Apeldoorn › Pharmacy / 
DrugstoreCorona voorkomen? Volg hygiënevoorschriften! Om 
verspreiding en het risico op besmetting van het coronavirus en 
andere virussen kleiner te maken raden wij ...Ontbrekend: (bestellen 
 | Moet het volgende bevatten: (bestellen

Corona voorkomen? Volg hygiënevoorschriften! Om 
verspreiding en het risico op besmetting van het 
coronavirus en andere virussen kleiner te maken 
raden wij ...

www.facebook.com › Places › Apeldoorn › Pharmacy / 
Drugstore

Orthokliniek.com ‐ Startpagina | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › 
Gezondheid/Schoonheid › Orthokliniek.comnl‐nl.facebook.com › ... › 
Gezondheid/Schoonheid › Orthokliniek.comHet Corona virus heeft 
er dan ook voor gezorgd dat veel van deze producten ... Vitamine C 
bestellen? ... Vitamine C is misschien wel de bekendste vitamine.

Het Corona virus heeft er dan ook voor gezorgd dat 
veel van deze producten ... Vitamine C bestellen? ... 
Vitamine C is misschien wel de bekendste vitamine.

nl‐nl.facebook.com › ... › Gezondheid/Schoonheid › 
Orthokliniek.com
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Praktijk Vitaal Van Baardwijk ‐ 172 Photos ‐ Health/Beauty 
...www.facebook.com › VitaalvanBaardwijk › 
postswww.facebook.com › VitaalvanBaardwijk › postsJe kunt veel 
vitamine, mineralen, kruiden en anti oxidanten binnenkrijgen 
middels een smoothie. ... Dit Corona virus is zo onwijs hardnekkig. 
Het zou goed zijn ...

Je kunt veel vitamine, mineralen, kruiden en anti 
oxidanten binnenkrijgen middels een smoothie. ... 
Dit Corona virus is zo onwijs hardnekkig. Het zou 
goed zijn ...

www.facebook.com › VitaalvanBaardwijk › posts

Cineville ‐ Lieve Cinevillers,   Het is net een film: de scholen 
...m.facebook.com › cineville.nl › photosm.facebook.com › 
cineville.nl › photosIn cache16 mrt. 2020 ‐ Heel Nederland zet zich 
samen in om het coronavirus de kop in te ... Zolang je in april geen 
gebruik kan maken van je pas, hoef je niets te betalen. ... nog iets 
anders bedacht waar we druk mee zijn: Vitamine Cineville.

16 mrt. 2020 ‐ Heel Nederland zet zich samen in om 
het coronavirus de kop in te ... Zolang je in april geen 
gebruik kan maken van je pas, hoef je niets te 
betalen. ... nog iets anders bedacht waar we druk 
mee zijn: Vitamine Cineville.

m.facebook.com › cineville.nl › photos

Cavia's zijn echte planteneters. Omdat... ‐ Dierenspeciaalzaak ...es‐
la.facebook.com › dierenspeciaalzaakdepauw › photos › cavias‐
zij...es‐la.facebook.com › dierenspeciaalzaakdepauw › photos › 
cavias‐zij...In cacheOmdat ze zelf geen vitamine C aanmaken, is het 
belangrijk dat het u zelf in zijn voeding verwerkt. Geef dus ook nooit 
konijnenvoer aan een cavia omdat het ...

Omdat ze zelf geen vitamine C aanmaken, is het 
belangrijk dat het u zelf in zijn voeding verwerkt. 
Geef dus ook nooit konijnenvoer aan een cavia 
omdat het ...

es‐la.facebook.com › dierenspeciaalzaakdepauw › 
photos › cavias‐zij...

MOE•LUSTELOOS•SPIERPIJN Magnesium &... ‐ Ms. Frizzle 
...www.facebook.com › Frizzle.Ms › photos › 
moelusteloosspierpijnma...www.facebook.com › Frizzle.Ms › photos 
› moelusteloosspierpijnma...In cacheMOE•LUSTELOOS•SPIERPIJN
Magnesium & vitamine D Recentelijk is het nog eens ... in het
lichaam. Verkrijgbaar in de salon of te bestellen in mijn webshop!

MOE•LUSTELOOS•SPIERPIJN Magnesium & vitamine 
D Recentelijk is het nog eens ... in het lichaam. 
Verkrijgbaar in de salon of te bestellen in mijn 
webshop!

www.facebook.com › Frizzle.Ms › photos › 
moelusteloosspierpijnma...

GRATIS online masterclass  . Corona:... ‐ 
...www.facebook.com ›  ›
postswww.facebook.com ›  ›
postsIn cache18 mrt. 2020 ‐ Corona: Hoe jij jezelf met de 
islamitische geneeskunde kunt beschermen. Het Corona virus ... 
Welke kruiden en supplementen belangrijk zijn

18 mrt. 2020 ‐ Corona: Hoe jij jezelf met de 
islamitische geneeskunde kunt beschermen. Het 
Corona virus ... Welke kruiden en supplementen 
belangrijk zijn

www.facebook.com ›  › 
posts
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 ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › 
› postswww.facebook.com › 
› postsJe kunt dus alleen nog terecht voor 

consulten en supplementen. ... 3 hrs ∙. Artsen in New York geven 
hun ernstig zieke corona patiënten enorme hoeveelheden vitamine 
C. Dit na veelbelovende resultaten uit China. ... Je kunt weer
bestellen.

Je kunt dus alleen nog terecht voor consulten en 
supplementen. ... 3 hrs ∙. Artsen in New York geven 
hun ernstig zieke corona patiënten enorme 
hoeveelheden vitamine C. Dit na veelbelovende 
resultaten uit China. ... Je kunt weer bestellen.

www.facebook.com ›  › 
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Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Drs. Diane Dijt ...nl‐
nl.facebook.com › PraktijkVoorNatuurgeneeskundeDrsDianeDijtnl‐
nl.facebook.com › 
PraktijkVoorNatuurgeneeskundeDrsDianeDijtVanuit paniek en 
onrust krig ik veel vragen over de inzet van Vitamine C in de 
bestrijding van het Corona virus. Mensen gaan maar raak bestellen 
via internet.

Vanuit paniek en onrust krig ik veel vragen over de 
inzet van Vitamine C in de bestrijding van het Corona 
virus. Mensen gaan maar raak bestellen via internet.

nl‐nl.facebook.com › 
PraktijkVoorNatuurgeneeskundeDrsDianeDijt

Magnesium‐forever ‐ Medical Company ‐ Putten, Netherlands 
...www.facebook.com › Magnesium‐forever‐1010708728990631 › 
postswww.facebook.com › Magnesium‐forever‐1010708728990631 
› postsIn deze bizarre tijden van het Corona virus blijven wij op de
achtergrond bezig. We zorgen ... Kan extra vitamine D inderdaad
helpen tegen Covid‐19? Ook in het ...

In deze bizarre tijden van het Corona virus blijven wij 
op de achtergrond bezig. We zorgen ... Kan extra 
vitamine D inderdaad helpen tegen Covid‐19? Ook in 
het ...

www.facebook.com › Magnesium‐forever‐
1010708728990631 › posts

BNNVARA Kassa ‐ Vitamine‐infuus of dagelijks groente en ...nl‐
nl.facebook.com › ... › Vitamine‐infuus of dagelijks groente en 
fruit?nl‐nl.facebook.com › ... › Vitamine‐infuus of dagelijks groente 
en fruit?16 mei 2019 ‐ Vitamine‐infuus of liever dagelijks groenten 
en fruit? 🥝   Een uit de ... Stel je vraag over corona! BNNVARA ... 
Vanavond in Kassa: Woningen aardgasvrij maken; wie gaat dat 
betalen? BNNVARA ...

16 mei 2019 ‐ Vitamine‐infuus of liever dagelijks 
groenten en fruit? 🥝   Een uit de ... Stel je vraag 
over corona! BNNVARA ... Vanavond in Kassa: 
Woningen aardgasvrij maken; wie gaat dat betalen? 
BNNVARA ...

nl‐nl.facebook.com › ... › Vitamine‐infuus of dagelijks 
groente en fruit?

Massagepraktijk Be Good Middelburg ‐ Massageservice ...nl‐
nl.facebook.com › massagebegoodforyourself › postsnl‐
nl.facebook.com › massagebegoodforyourself › postsDan leg ik je uit 
hoe je toch liposomale vitamine C kunt bestellen. ... Door de corona‐
angst en een wereldwijd toegenomen vraag naar vitamine C zijn we 
bijna ...

Dan leg ik je uit hoe je toch liposomale vitamine C 
kunt bestellen. ... Door de corona‐angst en een 
wereldwijd toegenomen vraag naar vitamine C zijn 
we bijna ...

nl‐nl.facebook.com › massagebegoodforyourself › 
posts
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NU TE BESTELLEN !! TAMME KASTANJES... ‐ Vitamine 
...www.facebook.com › vitaminekraam.nl › posts › nu‐te‐bestellen‐
tam...www.facebook.com › vitaminekraam.nl › posts › nu‐te‐
bestellen‐tam...In cacheNU TE BESTELLEN ! ... See more of Vitamine‐
kraam.nl on Facebook ... Beste Klanten van de Vitaminekraam, Door 
de Corona Virus kunnen wij... niet meer ...

NU TE BESTELLEN ! ... See more of Vitamine‐
kraam.nl on Facebook ... Beste Klanten van de 
Vitaminekraam, Door de Corona Virus kunnen wij... 
niet meer ...

www.facebook.com › vitaminekraam.nl › posts › nu‐te‐
bestellen‐tam...

Synofit tegen artrose en... ‐ De Vitamine Apotheek | 
Facebookwww.facebook.com › huizer.apotheek › photos › synofit‐
tegen‐artros...www.facebook.com › huizer.apotheek › photos › 
synofit‐tegen‐artros...In cacheSee more of De Vitamine Apotheek on 
Facebook. Log In. Forgot account? or ... Corona straks achteraf een 
gewone seizoensgriep? De media aandacht ...richt ...Ontbrekend: 
(bestellen  | Moet het volgende bevatten: (bestellen

See more of De Vitamine Apotheek on Facebook. 
Log In. Forgot account? or ... Corona straks achteraf 
een gewone seizoensgriep? De media aandacht 
...richt ...

www.facebook.com › huizer.apotheek › photos › 
synofit‐tegen‐artros...

Terschelling Fans Public Group | Facebookm.facebook.com › 
groupsm.facebook.com › groupsIn cacheDat het Corona‐virus maar 
bij 3% van de gevallen dodelijk kan zijn. ... We betalen alleen 
eventuele verhoging ... Beetje vitamine D in de corona vrije zone.

Dat het Corona‐virus maar bij 3% van de gevallen 
dodelijk kan zijn. ... We betalen alleen eventuele 
verhoging ... Beetje vitamine D in de corona vrije 
zone.

m.facebook.com › groups

Massagepraktijk Be Good Middelburg ‐ Massage Service 
...www.facebook.com › massagebegoodforyourself › 
postswww.facebook.com › massagebegoodforyourself › postsDan 
leg ik je uit hoe je toch liposomale vitamine C kunt bestellen. ... Door 
de corona‐angst en een wereldwijd toegenomen vraag naar 
vitamine C zijn we bijna ...

Dan leg ik je uit hoe je toch liposomale vitamine C 
kunt bestellen. ... Door de corona‐angst en een 
wereldwijd toegenomen vraag naar vitamine C zijn 
we bijna ...

www.facebook.com › massagebegoodforyourself › 
posts

CelXpert ‐ Publicaciones | Facebookes‐la.facebook.com › ... › 
CelXpert › Publicacioneses‐la.facebook.com › ... › CelXpert › 
PublicacionesVitamine C beschermt tegen coronavirus (Aangeboden 
door ORTHOmagazine) ... Vitamine C in China ingezet tegen 
coronavirus ... Vergeten te bestellen?

Vitamine C beschermt tegen coronavirus 
(Aangeboden door ORTHOmagazine) ... Vitamine C 
in China ingezet tegen coronavirus ... Vergeten te 
bestellen?

es‐la.facebook.com › ... › CelXpert › Publicaciones

PharmaHorse Supplementen ‐ Facebookwww.facebook.com › 
httpswwwpharmahorsenllijnzaadolie‐paardhtmlwww.facebook.com 
› httpswwwpharmahorsenllijnzaadolie‐paardhtmlIn cacheRecent
Post by Page. PharmaHorse Supplementen ∙ Today at 7:01 AM.
Better safe than sorry!   Bij PharmaHorse nemen wij het
coronavirus... erg serieus.

Recent Post by Page. PharmaHorse Supplementen ∙ 
Today at 7:01 AM. Better safe than sorry!   Bij 
PharmaHorse nemen wij het coronavirus... erg 
serieus.

www.facebook.com › 
httpswwwpharmahorsenllijnzaadolie‐paardhtml
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En zo spookt een nieuw gevaar rond op... ‐ Rivendell Village 
...www.facebook.com › RivendellVillage › postswww.facebook.com › 
RivendellVillage › postsIn cache20 mrt. 2020 ‐ Maar het echte gevaar 
zit niet in het Corona virus maar in wat je een ... of bij noodgevallen: 
neem megadosissen vitamine C (tot 10 GRAM per ...

20 mrt. 2020 ‐ Maar het echte gevaar zit niet in het 
Corona virus maar in wat je een ... of bij 
noodgevallen: neem megadosissen vitamine C (tot 
10 GRAM per ...

www.facebook.com › RivendellVillage › posts

Winkelen, uitgaan en ondernemen in Zutphen Kumpulan ...ms‐
my.facebook.com › groupsms‐my.facebook.com › groups„Inzet 
vitamine C bij coronavirus opmerkelijk”. Inmiddels is zo'n vijftig ton 
vitamine C naar Chineze ziekenhuizen… Inmiddels is zo'n vijftig ton 
vitamine C naar ...

„Inzet vitamine C bij coronavirus opmerkelijk”. 
Inmiddels is zo'n vijftig ton vitamine C naar Chineze 
ziekenhuizen… Inmiddels is zo'n vijftig ton vitamine 
C naar ...

ms‐my.facebook.com › groups

Gezondxtra ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › GezondXtra 
› postsnl‐nl.facebook.com › GezondXtra › postsVitamine C
beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho Institute. Door: Andrew W.
Saul, auteur U aangeboden door: ORTHOmagazine (tijdschrift voor
professionals) en ...

Vitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho 
Institute. Door: Andrew W. Saul, auteur U 
aangeboden door: ORTHOmagazine (tijdschrift voor 
professionals) en ...

nl‐nl.facebook.com › GezondXtra › posts

Healthy2Day Sports Nutrition ‐ Startpagina | Facebooknl‐
nl.facebook.com › ... › Overig › Merk › Vitaminen/supplementennl‐
nl.facebook.com › ... › Overig › Merk › 
Vitaminen/supplementenVergelijkbaarVitaminen/supplementen ... 
Maatregelen omtrent Corona virus ... en het RIVM zijn opgesteld om 
de verspreiding van het corona virus (COVID‐19) te beperken, ...

Vitaminen/supplementen ... Maatregelen omtrent 
Corona virus ... en het RIVM zijn opgesteld om de 
verspreiding van het corona virus (COVID‐19) te 
beperken, ...

nl‐nl.facebook.com › ... › Overig › Merk › 
Vitaminen/supplementen

MijnNatuurwinkel.nl ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Shopping & Retail › MijnNatuurwinkel.nlwww.facebook.com › ... › 
Shopping & Retail › MijnNatuurwinkel.nlVitamine C in China ingezet 
tegen coronavirus ... Het Corona virus bereidt zich uit. ... U kunt uw 
producten eenvoudig bestellen via http://mijnnotenwinkel.nl.

Vitamine C in China ingezet tegen coronavirus ... Het 
Corona virus bereidt zich uit. ... U kunt uw producten 
eenvoudig bestellen via http://mijnnotenwinkel.nl.

www.facebook.com › ... › Shopping & Retail › 
MijnNatuurwinkel.nl

Vitamine Zee ‐ Posts ‐ Harlingen, Netherlands ‐ Menu, Prices 
...www.facebook.com › ... › Grocery Store › Vitamine 
Zeewww.facebook.com › ... › Grocery Store › Vitamine ZeeOok wij 
nemen maatregelen omtrent het Coronavirus (COVID‐19). ... Ivm de 
veiligheid is het alleen mogelijk om via bankoverschrijving bij ons te 
betalen.

Ook wij nemen maatregelen omtrent het 
Coronavirus (COVID‐19). ... Ivm de veiligheid is het 
alleen mogelijk om via bankoverschrijving bij ons te 
betalen.

www.facebook.com › ... › Grocery Store › Vitamine Zee
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De Streekboer ‐ CORONA NIEUWS ‐ Wij gaan door en zijn er 
...www.facebook.com › destreekboer › postswww.facebook.com › 
destreekboer › postsIn cache13 mrt. 2020 ‐ Precies dus de 
vitamineboost die je kunt gebruiken in deze tijd. ✔ Online 
boodschappen bestellen vanaf huis.

13 mrt. 2020 ‐ Precies dus de vitamineboost die je 
kunt gebruiken in deze tijd. ✔ Online 
boodschappen bestellen vanaf huis.

www.facebook.com › destreekboer › posts

Noor & Nature ‐ Wie droomt er niet van: mooi, verzorgd en 
...www.facebook.com › permalinkwww.facebook.com › 
permalink⛔Coronavirus ⏩⏩Nu 15% korting op alle Boost 
vitamine supplementen m. ... In Korrel&Kruids unieke Rapunzel 
supplementen zijn belangrijke ... 
➡https://noorandnature.be/artikel/rapunzel‐haar‐supplement/ ...
Dit is via PM te bestellen!

⛔Coronavirus ⏩⏩Nu 15% korting op alle Boost
vitamine supplementen m. ... In Korrel&Kruids
unieke Rapunzel supplementen zijn belangrijke ...
➡https://noorandnature.be/artikel/rapunzel‐haar‐
supplement/ ... Dit is via PM te bestellen!

www.facebook.com › permalink

Grip op Koolhydraten ‐ Yvonne Lemmers ‐ Berichten | Facebooknl‐
nl.facebook.com › ... › Berichtennl‐nl.facebook.com › ... › 
Berichten#covid19 #coronavirus ∙ Vitamine C ... Vitamine C helpt 
tegen ontstekingen en virussen ‐ Grip op Koolhydraten. Vitamine C 
... Als je niet met iDeal wilt of kunt betalen dan is het mogelijk om 
dit via een directe bankoverschrijving te doen. Bij het ...

#covid19 #coronavirus ∙ Vitamine C ... Vitamine C 
helpt tegen ontstekingen en virussen ‐ Grip op 
Koolhydraten. Vitamine C ... Als je niet met iDeal wilt 
of kunt betalen dan is het mogelijk om dit via een 
directe bankoverschrijving te doen. Bij het ...

nl‐nl.facebook.com › ... › Berichten

Oxytocine Producten en Diensten ‐ Home | 
Facebookwww.facebook.com › ... › Alternative & Holistic Health 
Servicewww.facebook.com › ... › Alternative & Holistic Health 
ServiceVanaf vrijdag 27 maart leverbaar. Vit. C 1000 + Curcuma. Te 
bestellen op www.geluksstofjes.com https://www.rd.nl/…/inzet‐
vitamine‐c‐bij‐coronavirus‐opmerk ...

Vanaf vrijdag 27 maart leverbaar. Vit. C 1000 + 
Curcuma. Te bestellen op www.geluksstofjes.com 
https://www.rd.nl/…/inzet‐vitamine‐c‐bij‐
coronavirus‐opmerk ...

www.facebook.com › ... › Alternative & Holistic Health 
Service

Veranderingnu ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Veranderingnuwww.facebook.com › ... › VeranderingnuHet 
toverwoord tegen corona is vitamine C. Een zeer goed opneembare 
Vitamine C is ... Voor meer informatie of wil je een pot bestellen, 
neem dan kontakt op.

Het toverwoord tegen corona is vitamine C. Een zeer 
goed opneembare Vitamine C is ... Voor meer 
informatie of wil je een pot bestellen, neem dan 
kontakt op.

www.facebook.com › ... › Veranderingnu
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Health/Beauty › Amway Nunspeet eo › Postswww.facebook.com › ... 
› Health/Beauty › Amway Nunspeet eo › PostsGa naar
www.amwaynunspeet.nl, even tot 5 tellen en snel bestellen!
Vragen? Stuur een pb! ... March 10 at 10:53 AM ∙. Vitamine C tegen
Corona virus?!

Ga naar www.amwaynunspeet.nl, even tot 5 tellen 
en snel bestellen! Vragen? Stuur een pb! ... March 
10 at 10:53 AM ∙. Vitamine C tegen Corona virus?!
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Voetreflex‐praktijk Nieuw Vennep ‐ Posts | 
Facebookwww.facebook.com › ... › Voetreflex‐praktijk Nieuw 
Vennepwww.facebook.com › ... › Voetreflex‐praktijk Nieuw 
VennepEr zijn geen betrouwbare studies over de relatie tussen 
supplementen en het Corona‐virus. Toch zijn er wel wat tips te 
geven en die gaan dan vooral over je ...

Er zijn geen betrouwbare studies over de relatie 
tussen supplementen en het Corona‐virus. Toch zijn 
er wel wat tips te geven en die gaan dan vooral over 
je ...

www.facebook.com › ... › Voetreflex‐praktijk Nieuw 
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Vitamine D tekort en hyperventilatie... ‐ Hyperventilatie Coach 
...www.facebook.com › hyperventilatiecoach › photos › vitamine‐d‐
tek...www.facebook.com › hyperventilatiecoach › photos › vitamine‐
d‐tek...In cache19 mei 2018 ‐ Vitamine D tekort en hyperventilatie 
gaan vaak samen. Hoe dat zit leg ik je hier uit. Zo zijn er meer 
vitamine en mineralen die heel belangrijk ...

19 mei 2018 ‐ Vitamine D tekort en hyperventilatie 
gaan vaak samen. Hoe dat zit leg ik je hier uit. Zo zijn 
er meer vitamine en mineralen die heel belangrijk ...

www.facebook.com › hyperventilatiecoach › photos › 
vitamine‐d‐tek...

Apotheek Drappier ‐ Vitamin Supplement Shop ‐ Heverlee ‐ 7 
...m.facebook.com › apotheekdrappier › postsm.facebook.com › 
apotheekdrappier › postsIn cacheOm de verdere verspreiding van 
het coronavirus zo snel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat 
we allen… More bedachtzaam zijn en met een aantal zaken ...

Om de verdere verspreiding van het coronavirus zo 
snel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat we 
allen… More bedachtzaam zijn en met een aantal 
zaken ...

m.facebook.com › apotheekdrappier › posts

Kalida B.V. ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › kalidashop › 
postswww.facebook.com › kalidashop › posts Omdat we veel vragen 
krijgen over het Corona virus en Lyme, zullen wij een aantal vragen 
gaan ... Vitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho Institute.

Omdat we veel vragen krijgen over het Corona virus 
en Lyme, zullen wij een aantal vragen gaan ... 
Vitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho 
Institute.

www.facebook.com › kalidashop › posts

Triodos Bank Nederland ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Commercial Bank › Triodos Bank Nederlandwww.facebook.com › ... › 
Commercial Bank › Triodos Bank NederlandNu het coronavirus ook 
het Griekse eiland heeft bereikt, probeert ze zo snel mogelijk ... 
Contactloos betalen zonder pincode met pas tijdelijk tot en met 50 
euro.

Nu het coronavirus ook het Griekse eiland heeft 
bereikt, probeert ze zo snel mogelijk ... Contactloos 
betalen zonder pincode met pas tijdelijk tot en met 
50 euro.

www.facebook.com › ... › Commercial Bank › Triodos 
Bank Nederland

Puur Mieke ‐ Bakuchiol, het nieuwe Vitamine A Serum voor 
...www.facebook.com › PuurMieke › postswww.facebook.com › 
PuurMieke › postsIn cacheBakuchiol, het nieuwe Vitamine A Serum 
voor je huid! ... Health Factory hebben een fijne uitleg over het 
Coronavirus, deze wilde ik graag even met jullie delen :) ... Nu te 
bestellen met 15% introductiekorting: 
https://www.puurmieke.nl/servi…

Bakuchiol, het nieuwe Vitamine A Serum voor je 
huid! ... Health Factory hebben een fijne uitleg over 
het Coronavirus, deze wilde ik graag even met jullie 
delen :) ... Nu te bestellen met 15% 
introductiekorting: 
https://www.puurmieke.nl/servi…

www.facebook.com › PuurMieke › posts
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NutraSkin ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › Beauty, 
Cosmetic & Personal Care › NutraSkinwww.facebook.com › ... › 
Beauty, Cosmetic & Personal Care › NutraSkinIn Trouw 20/3: Kan 
extra vitamine D inderdaad helpen tegen Covid‐19? NutraSkin Vegan 
D3 ... Ook in het Consult deze week: corona. Er is een middel dat ...

In Trouw 20/3: Kan extra vitamine D inderdaad 
helpen tegen Covid‐19? NutraSkin Vegan D3 ... Ook 
in het Consult deze week: corona. Er is een middel 
dat ...

www.facebook.com › ... › Beauty, Cosmetic & Personal 
Care › NutraSkin

Vitamine C heeft een antioxidantfunctie... ‐ Roggen Groente 
...www.facebook.com › roggenagf › photoswww.facebook.com › 
roggenagf › photosIn cacheVitamine C heeft een antioxidantfunctie 
en beschermt daardoor je lichaamscellen tegen schade. Vitamine C 
is verder onder andere nodig voor de vorming...

Vitamine C heeft een antioxidantfunctie en 
beschermt daardoor je lichaamscellen tegen schade. 
Vitamine C is verder onder andere nodig voor de 
vorming...

www.facebook.com › roggenagf › photos

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ‐ شورات ‐ar... الم
ar.facebook.com › MinVWS › postsar‐ar.facebook.com › MinVWS › 
postsHet Corona‐virus in Italië is uit de hand gelopen. ... Het 
Coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor 
Nederland. ... Wat adviseert de overheid over vitamine, omdat DSM 
nu ook vitamine C heeft geleverd aan China. ... eens meer betalen 
En dat telefoontje van uw chef heeft eerder haatgevoelens 
opgewekt ...

Het Corona‐virus in Italië is uit de hand gelopen. ... 
Het Coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de 
gevolgen voor Nederland. ... Wat adviseert de 
overheid over vitamine, omdat DSM nu ook vitamine 
C heeft geleverd aan China. ... eens meer betalen En 
dat telefoontje van uw chef heeft eerder 
haatgevoelens opgewekt ...

ar‐ar.facebook.com › MinVWS › posts

•ACTIE• 35% KORTING of 4 HALEN=3 BETALEN ... ‐
Facebookwww.facebook.com › schoonheidsinstituutmarlotte ›
photos › actie35...www.facebook.com ›
schoonheidsinstituutmarlotte › photos › actie35...In cacheACTIE•
35% KORTING of 4 HALEN=3 BETALEN op de PowerSlim Balance
repen; vijgen granen en/of kersen pure chocolade!   Ideaal als je op
zoek bent naar ...

ACTIE• 35% KORTING of 4 HALEN=3 BETALEN op de 
PowerSlim Balance repen; vijgen granen en/of 
kersen pure chocolade!   Ideaal als je op zoek bent 
naar ...

www.facebook.com › schoonheidsinstituutmarlotte › 
photos › actie35...

Total Beauty ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › Gorssel 
› Schoonheidssalon › Total Beautynl‐nl.facebook.com › ... › Gorssel ›
Schoonheidssalon › Total BeautyHebben jullie dit interessante artikel
al gelezen over de invloed van vitamine C op het Corona virus? Om
iedereen hierbij te kunnen helpen hebben wij daarom ...

Hebben jullie dit interessante artikel al gelezen over 
de invloed van vitamine C op het Corona virus? Om 
iedereen hierbij te kunnen helpen hebben wij 
daarom ...

nl‐nl.facebook.com › ... › Gorssel › Schoonheidssalon › 
Total Beauty
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Nybf Cosmetics ‐ Er zijn zoveel wetenschappelijk bewezen 
...www.facebook.com › nybfcosmetics › photos › er‐zijn‐zoveel‐
wetens...www.facebook.com › nybfcosmetics › photos › er‐zijn‐
zoveel‐wetens...In cache14 mei 2018 ‐ Er zijn zoveel 
wetenschappelijk bewezen redenen om Vitamine A aan je 
huidverzorging toe te voegen en het ... Klik op de link voor de 
volledige tekst: https://www.nybf.nl/corona‐this‐too‐sh…/ ... Meer 
informatie en bestellen: ...

14 mei 2018 ‐ Er zijn zoveel wetenschappelijk 
bewezen redenen om Vitamine A aan je 
huidverzorging toe te voegen en het ... Klik op de 
link voor de volledige tekst: 
https://www.nybf.nl/corona‐this‐too‐sh…/ ... Meer 
informatie en bestellen: ...

www.facebook.com › nybfcosmetics › photos › er‐zijn‐
zoveel‐wetens...

Studio 42 Fashion ‐ Home | Facebookit‐it.facebook.com › ... › Delft › 
Negozio di abbigliamento femminileit‐it.facebook.com › ... › Delft › 
Negozio di abbigliamento femminileEr komt steeds meer over het 
corona virus en vitamine C in het nieuws, dat is niet voor niks, dus 
zorg dat je jouw afweer op peil brengt en neem extra vitamine C ...

Er komt steeds meer over het corona virus en 
vitamine C in het nieuws, dat is niet voor niks, dus 
zorg dat je jouw afweer op peil brengt en neem 
extra vitamine C ...

it‐it.facebook.com › ... › Delft › Negozio di 
abbigliamento femminile

Gezondxtra ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › GezondXtra › 
postswww.facebook.com › GezondXtra › postsVitamine C beschermt 
tegen coronavirus ‐ Ortho Institute. Door: Andrew W. Saul, auteur U 
aangeboden door: ORTHOmagazine (tijdschrift voor professionals) 
en ...

Vitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho 
Institute. Door: Andrew W. Saul, auteur U 
aangeboden door: ORTHOmagazine (tijdschrift voor 
professionals) en ...

www.facebook.com › GezondXtra › posts

Ikwilbalans.nu Beauty by Femke ‐ Posts | 
Facebookwww.facebook.com › ikwilbalans.nu › 
postswww.facebook.com › ikwilbalans.nu › postsVeel mensen zitten 
aan huis gekluisterd: gezond , verkouden, corona of ... studies over 
de relatie tussen supplementen en het coronavirus niet voorhanden 
zijn. ... webshop maken zodat Je alle product‐categorieën online 
kunt bestellen.

Veel mensen zitten aan huis gekluisterd: gezond , 
verkouden, corona of ... studies over de relatie 
tussen supplementen en het coronavirus niet 
voorhanden zijn. ... webshop maken zodat Je alle 
product‐categorieën online kunt bestellen.

www.facebook.com › ikwilbalans.nu › posts

Studio Purmerend‐Huidprofessional en Medisch Pedicure ...nl‐
nl.facebook.com › studiopurmerend › postsnl‐nl.facebook.com › 
studiopurmerend › postsDe HydroPeptide huidverzorging is nu heel 
makkelijk online te bestellen zodat je niet de deur ... Verhoog de 
weerstand met Vitamine C in de strijd tegen Corona.

De HydroPeptide huidverzorging is nu heel makkelijk 
online te bestellen zodat je niet de deur ... Verhoog 
de weerstand met Vitamine C in de strijd tegen 
Corona.

nl‐nl.facebook.com › studiopurmerend › posts

Praktijk Waterlander ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Medical & Health › Praktijk Waterlanderwww.facebook.com › ... › 
Medical & Health › Praktijk WaterlanderVitamine C heb ik op 
voorraad. Volgende week ga ik voor mezelf enkele etherische oliën 
bestellen van het merk Chi. Ik werk zelf graag met Chi, omdat deze ...

Vitamine C heb ik op voorraad. Volgende week ga ik 
voor mezelf enkele etherische oliën bestellen van 
het merk Chi. Ik werk zelf graag met Chi, omdat 
deze ...

www.facebook.com › ... › Medical & Health › Praktijk 
Waterlander
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Total Beauty ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › Places › 
Gorssel › Beauty Salon › Total Beautywww.facebook.com › Places › 
Gorssel › Beauty Salon › Total BeautyHebben jullie dit interessante 
artikel al gelezen over de invloed van vitamine C op het Corona 
virus? Om iedereen hierbij te kunnen helpen hebben wij daarom ...

Hebben jullie dit interessante artikel al gelezen over 
de invloed van vitamine C op het Corona virus? Om 
iedereen hierbij te kunnen helpen hebben wij 
daarom ...

www.facebook.com › Places › Gorssel › Beauty Salon › 
Total Beauty

Heb jij ook steeds van die vlekjes en... ‐ Beauty & Wellness ...nl‐
nl.facebook.com › studiothenewyou › posts › heb‐jij‐ook‐steeds‐
va...nl‐nl.facebook.com › studiothenewyou › posts › heb‐jij‐ook‐
steeds‐va...In cache17 sep. 2014 ‐ Vitamine supplementen en 
voeding. Een tekort aan vitamine A kan zorgen voor Keratosis Pilaris. 
Vitamine A gaat namelijk de aanmaak van ...

17 sep. 2014 ‐ Vitamine supplementen en voeding. 
Een tekort aan vitamine A kan zorgen voor Keratosis 
Pilaris. Vitamine A gaat namelijk de aanmaak van ...

nl‐nl.facebook.com › studiothenewyou › posts › heb‐jij‐
ook‐steeds‐va...

 ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › 
.facebook.com › ... ›  ... ivm het 

Coronavirus) op tijd te krijgen bij de mensen die onnline bestellen bij 
www .nl ... Vitamine C Forte extra van      is een in water 
oplosbare vitamine ... Het CORONA patiënten neemt in Nederland 
inmiddels snel toe. Maak jij ...

... ivm het Coronavirus) op tijd te krijgen bij de 
mensen die onnline bestellen bij www .nl ... 
Vitamine C Forte extra van       is een in water 
oplosbare vitamine ... Het CORONA patiënten neemt 
in Nederland inmiddels snel toe. Maak jij ...

nl‐nl.facebook.com › ... › 

Amway Nunspeet eo ‐ Startpagina | Facebooknl‐nl.facebook.com › 
... › Overig › Merk › Gezondheid/Schoonheidnl‐nl.facebook.com › ... › 
Overig › Merk › Gezondheid/SchoonheidVergelijkbaarIn 5 stappen, 
online al uw Amway producten bestellen! Ga naar 
www.amwaynunspeet.nl, ... 10 maart om 10:53 ∙. Vitamine C tegen 
Corona virus?! #vitamineC # ...

In 5 stappen, online al uw Amway producten 
bestellen! Ga naar www.amwaynunspeet.nl, ... 10 
maart om 10:53 ∙. Vitamine C tegen Corona virus?! 
#vitamineC # ...

nl‐nl.facebook.com › ... › Overig › Merk › 
Gezondheid/Schoonheid

Drogisterij van der Wielen ‐ Publicaciones | Facebookes‐
es.facebook.com › drogisterijvanderwielen › postses‐
es.facebook.com › drogisterijvanderwielen › posts31 jan. 2020 ‐ 
Coronavirus/Covid‐19 ‐ welk vitamine C‐supplement moet ik 
nemen? ‐ ... Kinderen niet, #ouderen en #zieken wel het haasje bij 
#Corona.

31 jan. 2020 ‐ Coronavirus/Covid‐19 ‐ welk vitamine 
C‐supplement moet ik nemen? ‐ ... Kinderen niet, 
#ouderen en #zieken wel het haasje bij #Corona.

es‐es.facebook.com › drogisterijvanderwielen › posts

Sunlounge Rotterdam ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › 
sunloungerotterdam › postswww.facebook.com › 
sunloungerotterdam › postsAls u met contant geld betaalt, probeer 
dan zoveel mogelijk gepast te betalen en leg het geld dan op de ... 
kom lekker je vitamine D halen en 20 minuten ontspannen van alle 
hectiek. ... Verhoog nu snel uw weerstand tegen het Corona virus !

Als u met contant geld betaalt, probeer dan zoveel 
mogelijk gepast te betalen en leg het geld dan op de 
... kom lekker je vitamine D halen en 20 minuten 
ontspannen van alle hectiek. ... Verhoog nu snel uw 
weerstand tegen het Corona virus !

www.facebook.com › sunloungerotterdam › posts
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Apotheek Prins Hendrikplein ‐ Vitamin Supplement 
Shopwww.facebook.com › ... › Pharmacy / 
Drugstorewww.facebook.com › ... › Pharmacy / 
DrugstoreVergelijkbaar❗❗Wegens het coronavirus zijn wij de 
aankomende 3 weken op de zaterdagen gesloten❗❗ Wees op tijd 
met bestellen van u medicatie dan kunnen wij uw ...

❗❗Wegens het coronavirus zijn wij de aankomende 3
weken op de zaterdagen gesloten❗❗ Wees op tijd
met bestellen van u medicatie dan kunnen wij uw ...

www.facebook.com › ... › Pharmacy / Drugstore

PharmaHorse Supplementen ‐ Facebookwww.facebook.com › 
pharmahorse.supplementen › posts › mooie‐
ge...www.facebook.com › pharmahorse.supplementen › posts › 
mooie‐ge...In cacheMooie gebruikerservaring van de ProbioHorse 
van YouTuber Snuitable.

Mooie gebruikerservaring van de ProbioHorse van 
YouTuber Snuitable.

www.facebook.com › pharmahorse.supplementen › 
posts › mooie‐ge...

Personal Fitness Nederland ‐ Apeldoorn ‐ Posts | 
Facebookwww.facebook.com › ... › Personal Fitness Nederland ‐ 
Apeldoornwww.facebook.com › ... › Personal Fitness Nederland ‐ 
ApeldoornVitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho Institute 
... Elke maand zetten wij één supplement in het zonnetje, deze 
maand is dat toepasselijk de vitamine D3, ... Vitamine D helpt bij de 
groei en het behoud van stevige botten en tanden, de werking van 
spieren, een goed ... Meer weten of vitamine D bestellen? Laat het ...

Vitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho 
Institute ... Elke maand zetten wij één supplement in 
het zonnetje, deze maand is dat toepasselijk de 
vitamine D3, ... Vitamine D helpt bij de groei en het 
behoud van stevige botten en tanden, de werking 
van spieren, een goed ... Meer weten of vitamine D 
bestellen? Laat het ...

www.facebook.com › ... › Personal Fitness Nederland ‐ 
Apeldoorn

ZoNice Zonnestudio & IJssalon Harderwijk ‐ Home | 
Facebookwww.facebook.com › Places › Harderwijk › Tanning 
Salonwww.facebook.com › Places › Harderwijk › Tanning 
SalonVergelijkbaarVitamine D3 is absoluut essentieel voor een 
goede weerstand en gezondheid. Zeker op dit moment met de 
uitbraak van het Corona virus! Het staat ook bekend ...

Vitamine D3 is absoluut essentieel voor een goede 
weerstand en gezondheid. Zeker op dit moment met 
de uitbraak van het Corona virus! Het staat ook 
bekend ...

www.facebook.com › Places › Harderwijk › Tanning 
Salon

Schoonheidssalon Marija Nanninga ‐ Posts | 
Facebookwww.facebook.com › SchoonheidssalonMarijaNanninga › 
postswww.facebook.com › SchoonheidssalonMarijaNanninga › 
postsChina adviseert officieel vitamine C bij Corona Virus ‐ Dit kun jij 
doen ‐ ... Met het oog op het Corona‐Virus wil ik mijn cliënten die 
een afspraak hebben in de ...

China adviseert officieel vitamine C bij Corona Virus ‐ 
Dit kun jij doen ‐ ... Met het oog op het Corona‐Virus 
wil ik mijn cliënten die een afspraak hebben in de ...

www.facebook.com › 
SchoonheidssalonMarijaNanninga › posts
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PharmaHorse Supplementen ‐ Publications | Facebookfr‐
fr.facebook.com › pharmahorse.supplementen › postsfr‐
fr.facebook.com › pharmahorse.supplementen › postsPharmaHorse 
Supplementen ‐ Kievitweg 4, 4791RW ‐ Note de 4.9 sur la base de 77 
avis ... Bij PharmaHorse nemen wij het coronavirus erg serieus. ... 
impact dit zal hebben, raden wij je aan om je gewenste 
supplementen alvast te bestellen.

PharmaHorse Supplementen ‐ Kievitweg 4, 4791RW ‐ 
 Note de 4.9 sur la base de 77 avis ... Bij 
PharmaHorse nemen wij het coronavirus erg serieus. 
... impact dit zal hebben, raden wij je aan om je 
gewenste supplementen alvast te bestellen.

fr‐fr.facebook.com › pharmahorse.supplementen › 
posts

Sukerieje ‐ Europees restaurant ‐ Dalfsen ‐ 5 recensies ‐ 216 ...nl‐
nl.facebook.com › Plaatsen › Dalfsen › Restaurant › Sukeriejenl‐
nl.facebook.com › Plaatsen › Dalfsen › Restaurant › Sukerieje..tussen 
Sukerieje en Sukade ivm tijdelijke corona maatregelen: Haal ons in ... 
of je een supplement van vis of vlees bij de gerechten wilt bestellen 
Zoals ...

..tussen Sukerieje en Sukade ivm tijdelijke corona 
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van vis of vlees bij de gerechten wilt bestellen 
Zoals ...
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Klaever Health ‐ Amsterdam | Facebookfr‐fr.facebook.com › Lieux › 
Amsterdam › Supérette › Klaever Healthfr‐fr.facebook.com › Lieux › 
Amsterdam › Supérette › Klaever HealthHet Coronavirus heeft 
inmiddels ook z'n plek op Hollandse bodem weten… ... Een vitamine 
B12‐tekort ontstaat dus niet van de één op de andere dag, en is ...
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tekort ontstaat dus niet van de één op de andere 
dag, en is ...
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nl.facebook.com › pharmahorse.supplementen › postsPharmaHorse 
Supplementen ‐ Kievitweg 4, 4791RW ‐ Beoordeling van 4.9 op basis 
van ... Bij PharmaHorse nemen wij het coronavirus erg serieus. ... 
impact dit zal hebben, raden wij je aan om je gewenste 
supplementen alvast te bestellen.
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zal hebben, raden wij je aan om je gewenste 
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John en Ans ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › 
DrogisterijJohnenAns › postsnl‐nl.facebook.com › 
DrogisterijJohnenAns › postsBeste klanten. Ook wij zijn genoodzaakt 
maatregelen te treffen tegen het Corona virus! Op het advies van 
het RIVM vragen wij u om... te betalen met pin en als u ...
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De hersenen, Vitamine B6, IJzer en... ‐ 
...www.facebook.com ›  › posts › de‐
hersene...www.facebook.com ›  › posts › 
de‐hersene...In cache20 feb. 2018 ‐ Artsen in New York geven hun 
ernstig zieke corona patiënten enorme h...oeveelheden vitamine C. 
Dit na veelbelovende resultaten uit China.

20 feb. 2018 ‐ Artsen in New York geven hun ernstig 
zieke corona patiënten enorme h...oeveelheden 
vitamine C. Dit na veelbelovende resultaten uit 
China.

www.facebook.com ›  › 
posts › de‐hersene...

LADYFIT ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › LadyfitUtrecht › 
postsnl‐nl.facebook.com › LadyfitUtrecht › postsMoet ik extra 
vitamine D slikken als ik thuis zit vanwege het coronavirus? | 
Voedingscentrum ... ( nieuwe leden betalen € 15,‐ lidmaatschap en € 
5,‐ inschrijfgeld ).

Moet ik extra vitamine D slikken als ik thuis zit 
vanwege het coronavirus? | Voedingscentrum ... ( 
nieuwe leden betalen € 15,‐ lidmaatschap en € 5,‐ 
inschrijfgeld ).

nl‐nl.facebook.com › LadyfitUtrecht › posts

Orthomoleculaire Geneeskunde ‐ Posts | 
Facebookwww.facebook.com › Orthomoleculaire‐Geneeskunde‐
330901226993037www.facebook.com › Orthomoleculaire‐
Geneeskunde‐330901226993037Meer over vitamine C en andere 
orthomoleculaire stoffen tegen coronavirus? zie op www.ortho.nl 
(zowel "wat te doen" als een artsenprotocol). Vanmiddag kun ...

Meer over vitamine C en andere orthomoleculaire 
stoffen tegen coronavirus? zie op www.ortho.nl 
(zowel "wat te doen" als een artsenprotocol). 
Vanmiddag kun ...
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Vitamientje.nl ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › 
vitamientje.nl › postsnl‐nl.facebook.com › vitamientje.nl › postsWe 
hebben met ons team vandaag een mooie ruime Corona veilige 
kraam gebouwd. ... Wilt u liever binnen blijven dan kunt u bestellen 
via https://totaaleten.vitamientje.nl en ... De vitamine C‐tabletten 
zijn niet aan te slepen de laatste weken.
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Corona veilige kraam gebouwd. ... Wilt u liever 
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https://totaaleten.vitamientje.nl en ... De vitamine C‐
tabletten zijn niet aan te slepen de laatste weken.
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Lalana Huidkliniek ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › 
Lalana Huidklinieknl‐nl.facebook.com › ... › Lalana 
HuidkliniekGeschrokken van alle Corona berichten? Geen paniek! En 
verhoog je weerstand! Ons advies aan jou: het supplement 
Immublend én de vitamine C tegen het ...

Geschrokken van alle Corona berichten? Geen 
paniek! En verhoog je weerstand! Ons advies aan 
jou: het supplement Immublend én de vitamine C 
tegen het ...

nl‐nl.facebook.com › ... › Lalana Huidkliniek

Praktijk Peper&Peen l Orthomoleculaire therapie ‐ Posts 
...www.facebook.com › postswww.facebook.com › postsVitamine C 
beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho Institute. Door: Andrew ... In 
steeds meer horecagelegenheden kun je het bestellen: een kop 
verse gemberthee.

Vitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho 
Institute. Door: Andrew ... In steeds meer 
horecagelegenheden kun je het bestellen: een kop 
verse gemberthee.
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ZoNice Zonnestudio & IJssalon Harderwijk ‐ Startseite ...de‐
de.facebook.com › Orte › Harderwijk › Sonnenstudiode‐
de.facebook.com › Orte › Harderwijk › SonnenstudioVitamine D3 is 
absoluut essentieel voor een goede weerstand en gezondheid. Zeker 
op dit moment met de uitbraak van het Corona virus! Het staat ook 
bekend ...

Vitamine D3 is absoluut essentieel voor een goede 
weerstand en gezondheid. Zeker op dit moment met 
de uitbraak van het Corona virus! Het staat ook 
bekend ...

de‐de.facebook.com › Orte › Harderwijk › 
Sonnenstudio

Leef Bewust Nederland ‐ Publicaciones | Facebookes‐
la.facebook.com › ... › Leef Bewust Nederland › Publicacioneses‐
la.facebook.com › ... › Leef Bewust Nederland › 
PublicacionesVitamine C nu officieel door het gezondheidsorgaan 
van China, 'Shanghai ... beste kunt innemen via: 
https://leefbewust.nu/corona‐virus‐behandeling‐symptomen/ ... 
verboden CBD moeten bestellen, maar ik vind nergens terug dat de 
overheid ...
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symptomen/ ... verboden CBD moeten bestellen, 
maar ik vind nergens terug dat de overheid ...

es‐la.facebook.com › ... › Leef Bewust Nederland › 
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De vitamine behandeling van Extenso!... ‐ Schoonheidssalon ...nl‐
nl.facebook.com › schoonheidssalonmariannemarrum › posts › de‐
...nl‐nl.facebook.com › schoonheidssalonmariannemarrum › posts › 
de‐...In cacheDe vitamine behandeling van Extenso! Deze 
behandeling is zeer geschikt voor o.a na de vakantie als de huid veel 
zon heeft gehad!

De vitamine behandeling van Extenso! Deze 
behandeling is zeer geschikt voor o.a na de vakantie 
als de huid veel zon heeft gehad!
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Samen Corona de Baas! ‐ Blijf Thuis en help ons de 
...m.facebook.com › groupsm.facebook.com › groupsIn cacheSAMEN 
zijn we Corona de baas door simpelweg THUIS TE BLIJVEN! ... Eerste 
resultaten vitamine C‐therapie bij coronapatiënten op ic gunstig ... 
geen enkel probleem maar waarom kun je dan niet alles online 
bestellen (de helft is daar op).

SAMEN zijn we Corona de baas door simpelweg 
THUIS TE BLIJVEN! ... Eerste resultaten vitamine C‐
therapie bij coronapatiënten op ic gunstig ... geen 
enkel probleem maar waarom kun je dan niet alles 
online bestellen (de helft is daar op).
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Vitamine Zee ‐ Posty ‐ Harlingen (Holandia) ‐ Menu, ceny i ...pl‐
pl.facebook.com › ... › Sklep spożywczy › Vitamine Zeepl‐
pl.facebook.com › ... › Sklep spożywczy › Vitamine 
Zee❗ATTENTIE❗. Ook wij nemen maatregelen omtrent het 
Coronavirus (COVID‐19). Voorlopig sluiten wij onze deuren voor 
bezoek en afhaal. Wel gaan wij ...

❗ATTENTIE❗. Ook wij nemen maatregelen
omtrent het Coronavirus (COVID‐19). Voorlopig
sluiten wij onze deuren voor bezoek en afhaal. Wel
gaan wij ...

pl‐pl.facebook.com › ... › Sklep spożywczy › Vitamine 
Zee

Body Dynamite Shop ‐ Vitaminen/supplementen ‐ Pulheim ...nl‐
nl.facebook.com › Plaatsen › Pulheimnl‐nl.facebook.com › Plaatsen › 
PulheimUns alle beschäftigt dieser Tage nur ein Thema: Die Corona‐
Krise und die damit für uns alle verbundenen Einschränkungen und 
Entbehrungen. Von diesen ...

Uns alle beschäftigt dieser Tage nur ein Thema: Die 
Corona‐Krise und die damit für uns alle verbundenen 
Einschränkungen und Entbehrungen. Von diesen ...
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Klaever Health ‐ Meet newbie Sophie ! Sophie is onze 
...www.facebook.com › klaeverhealth › photoswww.facebook.com › 
klaeverhealth › photosIn cache... wij aan jezelf te ondersteunen met 
supplementen. Te bestellen via onze webshop of gewoon bij ons in 
de winkel! https://klaever‐shop.nl/…/anti‐corona‐p…

... wij aan jezelf te ondersteunen met supplementen. 
Te bestellen via onze webshop of gewoon bij ons in 
de winkel! https://klaever‐shop.nl/…/anti‐corona‐p…

www.facebook.com › klaeverhealth › photos

Rijpelaal‐ PALINGKOPEN.NL added a new photo. ‐ 
Facebookwww.facebook.com › palingkopen › photos › 
pcb.1495000820542617www.facebook.com › palingkopen › photos › 
pcb.1495000820542617In cacheWegens de nieuwe Corona 
richtlijnen t/m 6 april hierbij een update, ...delen van dit bericht 
wordt zeer op prijs gesteld. ‐ Onze winkel blijft geopend volgens 
de ...

Wegens de nieuwe Corona richtlijnen t/m 6 april 
hierbij een update, ...delen van dit bericht wordt 
zeer op prijs gesteld. ‐ Onze winkel blijft geopend 
volgens de ...

www.facebook.com › palingkopen › photos › 
pcb.1495000820542617

Paloma Blue ‐ Home | Facebookwww.facebook.com › ... › Brand › 
Vitamins/Supplements › Paloma Bluewww.facebook.com › ... › Brand 
› Vitamins/Supplements › Paloma BlueCorona virus!!!! U kunt veilig
bestellen via internet zoals u gewend bent. https://palomablue.nl/ ∙
U kunt bij ons diverse supplementen voor uw duiven vinden.

Corona virus!!!! U kunt veilig bestellen via internet 
zoals u gewend bent. https://palomablue.nl/ ∙ U 
kunt bij ons diverse supplementen voor uw duiven 
vinden.

www.facebook.com › ... › Brand › 
Vitamins/Supplements › Paloma Blue

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ‐ Posts 
...www.facebook.com › MinVWS › postswww.facebook.com › 
MinVWS › postsVergelijkbaarVragen over het #coronavirus? Kijk op 
rijksoverheid.nl/coronavirus. ... Daar lieten medewerkers zien hoe 
het testen op het coronavirus verloopt en hoe zij ... Marian De Jong 
Wat adviseert de overheid over vitamine, omdat DSM nu ook ... 
meer betalen En dat telefoontje van uw chef heeft eerder 
haatgevoelens opgewekt dan ...

Vragen over het #coronavirus? Kijk op 
rijksoverheid.nl/coronavirus. ... Daar lieten 
medewerkers zien hoe het testen op het coronavirus 
verloopt en hoe zij ... Marian De Jong Wat adviseert 
de overheid over vitamine, omdat DSM nu ook ... 
meer betalen En dat telefoontje van uw chef heeft 
eerder haatgevoelens opgewekt dan ...

www.facebook.com › MinVWS › posts

Coach Praktijk Inner Feelings ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com 
› ... › Coach Praktijk Inner Feelings › Postswww.facebook.com › ... ›
Coach Praktijk Inner Feelings › PostsWil je deze of andere producten
nog bestellen, dan kun je me een berichtje sturen. ... Image may
contain: text that says 'BEYUNA NATUURLIJKE VITAMINE c Vitamine
c ... Mooie manier om het aan kinderen uit te leggen wat Corona is.

Wil je deze of andere producten nog bestellen, dan 
kun je me een berichtje sturen. ... Image may 
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kinderen uit te leggen wat Corona is.
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NVPH ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › Places › Haarlem, 
Netherlands › NVPHwww.facebook.com › Places › Haarlem, 
Netherlands › NVPHIn verband met de huidige situatie en de 
maatregelen rondom het corona virus zijn er ... PostNL uitgifte: 
Beleef de natuur ‐ boerenlandvogels ‐ Importa‐supplementen.nl ... 
Ben je verplicht strafport te betalen als je een brief krijgt die niet of…

In verband met de huidige situatie en de 
maatregelen rondom het corona virus zijn er ... 
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strafport te betalen als je een brief krijgt die niet of…

www.facebook.com › Places › Haarlem, Netherlands › 
NVPH

Tamar Wallage ‐ Joehoe! Ik ben helemaal fan en klaar om ...nl‐
nl.facebook.com › klaeverhealth › posts › joehoe‐ik‐ben‐helemaal‐
...nl‐nl.facebook.com › klaeverhealth › posts › joehoe‐ik‐ben‐
helemaal‐...In cache... wij aan jezelf te ondersteunen met 
supplementen. Te bestellen via onze webshop of gewoon bij ons in 
de winkel! https://klaever‐shop.nl/…/anti‐corona‐p…

... wij aan jezelf te ondersteunen met supplementen. 
Te bestellen via onze webshop of gewoon bij ons in 
de winkel! https://klaever‐shop.nl/…/anti‐corona‐p…
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ben‐helemaal‐...

Gezondxtra ‐ Publicações | Facebookpt‐br.facebook.com › 
GezondXtra › postspt‐br.facebook.com › GezondXtra › postsVitamine 
C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho Institute. Door: Andrew W. 
Saul, auteur U aangeboden door: ORTHOmagazine (tijdschrift voor 
professionals) en ...

Vitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho 
Institute. Door: Andrew W. Saul, auteur U 
aangeboden door: ORTHOmagazine (tijdschrift voor 
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Vitakruid ‐ 618 foto's ‐ 63 recensies ‐ Vitaminen/supplementen ...nl‐
nl.facebook.com › ... › Vitakruid › Berichtennl‐nl.facebook.com › ... › 
Vitakruid › BerichtenOok hier vraagt het coronavirus het uiterste van 
onze organisatie: ... www.vitakruid.nl/vitamine‐c/gebufferde‐
vitamine‐c‐100‐caps ... Van Den Berg Steenvoorden Bas van den 
Berg,ook een hele goede ,kan ook via internet bestellen geloof ik .

Ook hier vraagt het coronavirus het uiterste van 
onze organisatie: ... www.vitakruid.nl/vitamine‐
c/gebufferde‐vitamine‐c‐100‐caps ... Van Den Berg 
Steenvoorden Bas van den Berg,ook een hele goede 
,kan ook via internet bestellen geloof ik .

nl‐nl.facebook.com › ... › Vitakruid › Berichten

CelXpert ‐ سبوك شورات | ف  ‹ ... ‹ Facebookar‐ar.facebook.com ‐ الم
CelXpert › شورات  ‹ ar‐ar.facebook.com › ... › CelXpertالم
شورات  Vitamine C beschermt tegen coronavirus (Aangeboden doorالم
ORTHOmagazine) ... Vitamine C in China ingezet tegen coronavirus 
... Vergeten te bestellen?

Vitamine C beschermt tegen coronavirus 
(Aangeboden door ORTHOmagazine) ... Vitamine C 
in China ingezet tegen coronavirus ... Vergeten te 
bestellen?

ar‐ar.facebook.com › ... › CelXpert › شورات الم

Derks uw groenteman ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › 
derksuwgroenteman › postsnl‐nl.facebook.com › 
derksuwgroenteman › postsHulde voor uw toespraak omtrent de 
Corona crisis. Het getuigt van echt leiderschap. ... „Inzet vitamine C 
bij coronavirus opmerkelijk”. Inmiddels is zo'n vijftig ton ...

Hulde voor uw toespraak omtrent de Corona crisis. 
Het getuigt van echt leiderschap. ... „Inzet vitamine 
C bij coronavirus opmerkelijk”. Inmiddels is zo'n 
vijftig ton ...

nl‐nl.facebook.com › derksuwgroenteman › posts
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Grip op Koolhydraten ‐ Yvonne Lemmers ‐ Publicações ...pt‐
pt.facebook.com › ... › Publicaçõespt‐pt.facebook.com › ... › 
PublicaçõesAls je niet met iDeal wilt of kunt betalen dan is het 
mogelijk om dit via een ... "Kijkers kunnen tijdens het programma 
Het coronavirus: feiten en fabels vragen stellen. ... Vitamine C helpt 
tegen ontstekingen en virussen ‐ Grip op Koolhydraten.

Als je niet met iDeal wilt of kunt betalen dan is het 
mogelijk om dit via een ... "Kijkers kunnen tijdens 
het programma Het coronavirus: feiten en fabels 
vragen stellen. ... Vitamine C helpt tegen 
ontstekingen en virussen ‐ Grip op Koolhydraten.

pt‐pt.facebook.com › ... › Publicações

Suripanal CML vitamine tabletjes... ‐ Prophitius Kapsalon 
...www.facebook.com › posts › suripanal‐cml‐vitamine‐tabletjes‐
bevord...www.facebook.com › posts › suripanal‐cml‐vitamine‐
tabletjes‐bevord...In cache16 mrt. 2020 ‐ Suripanal CML vitamine 
tabletjes bevorderen de haargroei! Nu weer onbeperkt leverbaar!!...

16 mrt. 2020 ‐ Suripanal CML vitamine tabletjes 
bevorderen de haargroei! Nu weer onbeperkt 
leverbaar!!...

www.facebook.com › posts › suripanal‐cml‐vitamine‐
tabletjes‐bevord...

Juice Monkey ‐ Ongewone tijden vragen om ongewone 
...m.facebook.com › juicemonkeybussum › photosm.facebook.com › 
juicemonkeybussum › photosIn cache17 mrt. 2020 ‐ ... #veggies 
#vitaminc #vitamine #lifestyle #coldpressed #juicebar | Facebook ... 
bij te dragen om zoveel mogelijk de verspreiding van het Corona 
virus tegen te gaan, maar vragen daarin wel jouw hulp om te blijven 
bestellen.

17 mrt. 2020 ‐ ... #veggies #vitaminc #vitamine 
#lifestyle #coldpressed #juicebar | Facebook ... bij te 
dragen om zoveel mogelijk de verspreiding van het 
Corona virus tegen te gaan, maar vragen daarin wel 
jouw hulp om te blijven bestellen.

m.facebook.com › juicemonkeybussum › photos

Praktijk Vitaal Van Baardwijk ‐ 180 foto's ‐ Gezondheid ...nl‐
nl.facebook.com › pages › Health‐Beauty › VitaalvanBaardwijk › 
postsnl‐nl.facebook.com › pages › Health‐Beauty › 
VitaalvanBaardwijk › postsHet middel bij griepvirussen, waaronder 
het Corona. In Shanghai wordt Vitamine C al toegepast bij het 
Corana virus. Belangrijk is het om een boost te geven.

Het middel bij griepvirussen, waaronder het Corona. 
In Shanghai wordt Vitamine C al toegepast bij het 
Corana virus. Belangrijk is het om een boost te 
geven.

nl‐nl.facebook.com › pages › Health‐Beauty › 
VitaalvanBaardwijk › posts

DA de Natuurdrogist Marcel Steenstra ‐ Posty | Facebookpl‐
pl.facebook.com › ... › DA de Natuurdrogist Marcel Steenstrapl‐
pl.facebook.com › ... › DA de Natuurdrogist Marcel SteenstraIn deze 
tijd kunt u een cadeautje bij ons bestellen en wij bezorgen het bij de 
persoon (gratis in een straal ... Obraz może zawierać: tekst „Corona 
en Vitamine”.

In deze tijd kunt u een cadeautje bij ons bestellen en 
wij bezorgen het bij de persoon (gratis in een straal 
... Obraz może zawierać: tekst „Corona en Vitamine”.

pl‐pl.facebook.com › ... › DA de Natuurdrogist Marcel 
Steenstra
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Squalan I Natural Skincare ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com 
› ... › Squalan I Natural Skincarenl‐nl.facebook.com › ... › Squalan I
Natural SkincareWe zijn super blij dat wij namens Amazonia deze
vitamine bommetjes nog aan jullie ... Kijk hier wat je wil bestellen:
https://squalan.com/amazonia‐acai/ en geef je ... Eerste Hulp bij
Preventie Corona Bescherm jezelf zowel van buitenaf als…

We zijn super blij dat wij namens Amazonia deze 
vitamine bommetjes nog aan jullie ... Kijk hier wat je 
wil bestellen: https://squalan.com/amazonia‐acai/ 
en geef je ... Eerste Hulp bij Preventie Corona 
Bescherm jezelf zowel van buitenaf als…

nl‐nl.facebook.com › ... › Squalan I Natural Skincare

Body & Power ‐ Sneller spiermassa kweken met het ZMA ...nl‐
nl.facebook.com › bodyenpower › posts › sneller‐spiermassa‐
kwek...nl‐nl.facebook.com › bodyenpower › posts › sneller‐
spiermassa‐kwek...In cache5 dagen geleden ‐ Sneller spiermassa 
kweken met het ZMA supplement Wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond dat het supplement ZMA het testosteron ...

5 dagen geleden ‐ Sneller spiermassa kweken met 
het ZMA supplement Wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond dat het supplement ZMA het 
testosteron ...

nl‐nl.facebook.com › bodyenpower › posts › sneller‐
spiermassa‐kwek...

Schoonheidssalon Marija Nanninga ‐ Opslag | Facebookda‐
dk.facebook.com › SchoonheidssalonMarijaNanninga › postsda‐
dk.facebook.com › SchoonheidssalonMarijaNanninga › posts22.42 ∙. 
Preventief....neem iedere dag vitamine C kijk filmpje onderstaande 
link ... China adviseert officieel vitamine C bij Corona Virus ‐ Dit kun 
jij doen ‐.

22.42 ∙. Preventief....neem iedere dag vitamine C kijk 
filmpje onderstaande link ... China adviseert officieel 
vitamine C bij Corona Virus ‐ Dit kun jij doen ‐.

da‐dk.facebook.com › 
SchoonheidssalonMarijaNanninga › posts

Horseflex ‐ Startpagina | Facebooknl‐nl.facebook.com › Plaatsen › 
Bosschenhoofd › Apotheek/drogisterijnl‐nl.facebook.com › Plaatsen 
› Bosschenhoofd › Apotheek/drogisterijVergelijkbaar... van 10
recensies 'De beste supplementen die je voor je paard kunt wensen.'
... Iedereen is bezorgd over de ontwikkeling van het COVID‐19 /
coronavirus.

... van 10 recensies 'De beste supplementen die je 
voor je paard kunt wensen.' ... Iedereen is bezorgd 
over de ontwikkeling van het COVID‐19 / 
coronavirus.

nl‐nl.facebook.com › Plaatsen › Bosschenhoofd › 
Apotheek/drogisterij

Natural Spices B.V. ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Health Food Store › Natural Spices B.V.www.facebook.com › ... › 
Health Food Store › Natural Spices B.V.Niets kan het Corona virus 
buiten de deur houden maar een goede weerstand is van essentieel 
belang voor je immuunsysteem. Vitamine C heeft zoveel positieve 
effecten op je bindweefsel, bloedvaten, ... Glutenvrij paneermeel 
bestellen?

Niets kan het Corona virus buiten de deur houden 
maar een goede weerstand is van essentieel belang 
voor je immuunsysteem. Vitamine C heeft zoveel 
positieve effecten op je bindweefsel, bloedvaten, ... 
Glutenvrij paneermeel bestellen?

www.facebook.com › ... › Health Food Store › Natural 
Spices B.V.
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Klaever Health ‐ Bedrock Magazine's Josephine offert 
...www.facebook.com › klaeverhealth › posts › bedrock‐magazines‐
jose...www.facebook.com › klaeverhealth › posts › bedrock‐
magazines‐jose...In cache13 okt. 2016 ‐ Het Corona Preventie 
Package! Het Coronavirus is aardig z'n plek a...an het innemen. Wist 
jij dat bescherming tegen het virus goed mogelijk is ...

13 okt. 2016 ‐ Het Corona Preventie Package! Het 
Coronavirus is aardig z'n plek a...an het innemen. 
Wist jij dat bescherming tegen het virus goed 
mogelijk is ...

www.facebook.com › klaeverhealth › posts › bedrock‐
magazines‐jose...

Alles doet het weer!! De telefoon... ‐ Zonnestudio Siësta Beach ...nl‐
nl.facebook.com › zonnestudiosiestabeach › postsnl‐
nl.facebook.com › zonnestudiosiestabeach › postsIn cacheZelfs 
vooraanstaand arts DR Hollick adviseert om je tegen het 
Corona...virus te bewapenen door je weerstand, je immuunsysteem 
sterk te maken d.m.v. zonlicht ...

Zelfs vooraanstaand arts DR Hollick adviseert om je 
tegen het Corona...virus te bewapenen door je 
weerstand, je immuunsysteem sterk te maken 
d.m.v. zonlicht ...

nl‐nl.facebook.com › zonnestudiosiestabeach › posts

a HEALTHY body ‐ Health/Beauty ‐ Rotterdam, Netherlands 
...www.facebook.com › ... › a HEALTHY bodywww.facebook.com › ... 
› a HEALTHY bodyCorona virus en Vitamine C... In China zijn met
succes twaalf patiënten ... Succes met vitamine C tegen coronavirus.
In China zijn met succes twaalf patiënten ...

Corona virus en Vitamine C... In China zijn met 
succes twaalf patiënten ... Succes met vitamine C 
tegen coronavirus. In China zijn met succes twaalf 
patiënten ...

www.facebook.com › ... › a HEALTHY body

Sleepwise ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › Places › Schilde › 
Shopping & Retail › Sleepwisewww.facebook.com › Places › Schilde › 
Shopping & Retail › SleepwiseOnze LipoGo Vitamine C is deze maand 
in de aanbieding. ... Je kunt het bestellen op onze website via 
onderstaande link. ... in de situatie heeft mijn vriend Richard de Leth 
een mooi ebook geschreven: 'Eerste Hulp Bij Preventie Corona'.

Onze LipoGo Vitamine C is deze maand in de 
aanbieding. ... Je kunt het bestellen op onze website 
via onderstaande link. ... in de situatie heeft mijn 
vriend Richard de Leth een mooi ebook geschreven: 
'Eerste Hulp Bij Preventie Corona'.

www.facebook.com › Places › Schilde › Shopping & 
Retail › Sleepwise

Ook voor de gezonde snackplank kunt u... ‐ De Gruiterij ...nl‐
nl.facebook.com › degruiterij › photos › ook‐voor‐de‐gezonde‐
sna...nl‐nl.facebook.com › degruiterij › photos › ook‐voor‐de‐
gezonde‐sna...In cacheHet Corona virus Ongetwijfeld. Wij hopen in 
de e...erste plaats dat het uw gezondheid niet treft, daarna hopen 
wij dat wij onze werkzaamheden nog kunnen ...

Het Corona virus Ongetwijfeld. Wij hopen in de 
e...erste plaats dat het uw gezondheid niet treft, 
daarna hopen wij dat wij onze werkzaamheden nog 
kunnen ...

nl‐nl.facebook.com › degruiterij › photos › ook‐voor‐
de‐gezonde‐sna...

Het nieuwe supplement 307 is SUPER!!... ‐ Lutterloh patronen ...nl‐
nl.facebook.com › posts › het‐nieuwe‐supplement‐307‐is‐super‐
htt...nl‐nl.facebook.com › posts › het‐nieuwe‐supplement‐307‐is‐
super‐htt...In cacheHet nieuwe supplement 307 is SUPER!! 
https://lutterloh‐system.de/produkt/modeergaenzungsheft‐nr‐307/ 
Wil je ook een abonnement? Voor 60 euro krijg je...

Het nieuwe supplement 307 is SUPER!! 
https://lutterloh‐
system.de/produkt/modeergaenzungsheft‐nr‐307/ 
Wil je ook een abonnement? Voor 60 euro krijg je...

nl‐nl.facebook.com › posts › het‐nieuwe‐supplement‐
307‐is‐super‐htt...
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Daar komt bij dat zonnen voor de opname... ‐ BlueSun 
...www.facebook.com › posts › daar‐komt‐bij‐dat‐zonnen‐voor‐de‐
opn...www.facebook.com › posts › daar‐komt‐bij‐dat‐zonnen‐voor‐
de‐opn...In cache19 mrt. 2020 ‐ Kan extra vitamine D inderdaad 
helpen tegen het coronavirus? Ook in het Consult deze week: 
corona. Er is een middel dat overal verkrijgbaar ...

19 mrt. 2020 ‐ Kan extra vitamine D inderdaad 
helpen tegen het coronavirus? Ook in het Consult 
deze week: corona. Er is een middel dat overal 
verkrijgbaar ...

www.facebook.com › posts › daar‐komt‐bij‐dat‐
zonnen‐voor‐de‐opn...

Lieve dames en heren. Ik hoor veel... ‐ Lutterloh patronen ...nl‐
nl.facebook.com › posts › lieve‐dames‐en‐herenik‐hoor‐veel‐
verzoek...nl‐nl.facebook.com › posts › lieve‐dames‐en‐herenik‐hoor‐
veel‐verzoek...Wil je ze bestellen, dat kan.. alle supplementen tot nr 
280 :10 euro ... bestelling van 3 of meer , geen verzendkosten! graag 
bestellen via info@joseveldkamp.nl.

Wil je ze bestellen, dat kan.. alle supplementen tot 
nr 280 :10 euro ... bestelling van 3 of meer , geen 
verzendkosten! graag bestellen via 
info@joseveldkamp.nl.

nl‐nl.facebook.com › posts › lieve‐dames‐en‐herenik‐
hoor‐veel‐verzoek...

Studio Purmerend‐Huidprofessional en Medisch ... ‐ Facebookes‐
la.facebook.com › studiopurmerend › postses‐la.facebook.com › 
studiopurmerend › postsMaar welke vitamine en mineralen dragen 
daar hun steentje aan bij? Dit kan ... a la 01:26 ∙. Verhoog de 
weerstand met Vitamine C in de strijd tegen Corona.

Maar welke vitamine en mineralen dragen daar hun 
steentje aan bij? Dit kan ... a la 01:26 ∙. Verhoog de 
weerstand met Vitamine C in de strijd tegen Corona.

es‐la.facebook.com › studiopurmerend › posts

Vitamine C Tweevoudig Nobelprijs... ‐ Dodelijke Leugens 
...www.facebook.com › dodelijkeleugens › posts › vitamine‐
ctweevoudi...www.facebook.com › dodelijkeleugens › posts › 
vitamine‐ctweevoudi...In cacheVitamine C Tweevoudig Nobelprijs 
winnaar Linus Pauling (1901‐1994) heeft becijferd hoeveel vitamine 
C een mens zou moeten nemen, om gezond te blijven.

Vitamine C Tweevoudig Nobelprijs winnaar Linus 
Pauling (1901‐1994) heeft becijferd hoeveel 
vitamine C een mens zou moeten nemen, om 
gezond te blijven.

www.facebook.com › dodelijkeleugens › posts › 
vitamine‐ctweevoudi...

日本語 ‐ Facebookwww.facebook.com › posts › 
httpswwwrdnlvandaagbuitenlandeerste‐r...www.facebook.com › 
posts › httpswwwrdnlvandaagbuitenlandeerste‐r...In cache4 dagen 
geleden ‐ https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/eerste‐resultaten‐
vitamine‐c‐ ... Eerste resultaten vitamine C‐therapie bij 
coronapatiënten op ic gunstig.

4 dagen geleden ‐ 
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/eerste‐
resultaten‐vitamine‐c‐ ... Eerste resultaten vitamine 
C‐therapie bij coronapatiënten op ic gunstig.

www.facebook.com › posts › 
httpswwwrdnlvandaagbuitenlandeerste‐r...

Paloma Blue ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › Paloma‐
Blue‐1875934636058101 › postsnl‐nl.facebook.com › Paloma‐Blue‐
1875934636058101 › postsIn cacheCorona virus!!!! U kunt veilig 
bestellen via internet zoals u gewend bent. https://palomablue.nl/ 
... U kunt bij ons diverse supplementen voor uw duiven vinden.

Corona virus!!!! U kunt veilig bestellen via internet 
zoals u gewend bent. https://palomablue.nl/ ... U 
kunt bij ons diverse supplementen voor uw duiven 
vinden.

nl‐nl.facebook.com › Paloma‐Blue‐1875934636058101 
› posts
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Praktijk Vitaal Van Baardwijk ‐ 180 fotos ‐ Salud/belleza ...es‐
la.facebook.com › pages › Health‐Beauty › VitaalvanBaardwijk › 
postses‐la.facebook.com › pages › Health‐Beauty › 
VitaalvanBaardwijk › postsWist je dat je in de zon vitamine D 
opdoet? ... Vitamine C   ... Dit Corona virus is zo onwijs hardnekkig. 
... Boost je immuunsysteem en kies oa voor vitamine C..

Wist je dat je in de zon vitamine D opdoet? ... 
Vitamine C   ... Dit Corona virus is zo onwijs 
hardnekkig. ... Boost je immuunsysteem en kies oa 
voor vitamine C..

es‐la.facebook.com › pages › Health‐Beauty › 
VitaalvanBaardwijk › posts

Leef Bewust Nederland ‐ 貼文 | Facebookzh‐tw.facebook.com › ... › 
Leef Bewust Nederland › 貼文zh‐tw.facebook.com › ... › Leef Bewust 
Nederland › 貼文Vitamine C nu officieel door het 
gezondheidsorgaan van China, 'Shanghai ... als behandeling voor 
COVID‐19 (Corona) virus EN gepubliceerd in 'The Chinese ... 
verboden CBD moeten bestellen, maar ik vind nergens terug dat de 
overheid ...

Vitamine C nu officieel door het gezondheidsorgaan 
van China, 'Shanghai ... als behandeling voor COVID‐
19 (Corona) virus EN gepubliceerd in 'The Chinese ... 
verboden CBD moeten bestellen, maar ik vind 
nergens terug dat de overheid ...

zh‐tw.facebook.com › ... › Leef Bewust Nederland › 
貼文

Studio Purmerend‐Huidprofessional en Medisch ... ‐ Facebooken‐
gb.facebook.com › pages › Beauty‐Salon › studiopurmerend › 
postsen‐gb.facebook.com › pages › Beauty‐Salon › studiopurmerend 
› posts2 hrs ∙. Verhoog de weerstand met Vitamine C in de strijd
tegen Corona ... Iedereen heeft het erover, het coronavirus, vooral
na gister waarin het kabinet grote maatregelen heeft ... Natasja
Dolfing‐Grotenhuis Wil wel graag een 50 ml bestellen.

2 hrs ∙. Verhoog de weerstand met Vitamine C in de 
strijd tegen Corona ... Iedereen heeft het erover, het 
coronavirus, vooral na gister waarin het kabinet 
grote maatregelen heeft ... Natasja Dolfing‐
Grotenhuis Wil wel graag een 50 ml bestellen.

en‐gb.facebook.com › pages › Beauty‐Salon › 
studiopurmerend › posts

Zonnestudio SunVital Maarssen ‐ Post | Facebookit‐it.facebook.com 
› ... › Solarium › Zonnestudio SunVital Maarssenit‐it.facebook.com ›
... › Solarium › Zonnestudio SunVital MaarssenDe Zonnestudio is
i.v.m het Coronavirus tot nader bericht gewijzigd geopend ; ... voor u
is en ook uw immuunsysteem versterkt door aanmaak van Vitamine
D!

De Zonnestudio is i.v.m het Coronavirus tot nader 
bericht gewijzigd geopend ; ... voor u is en ook uw 
immuunsysteem versterkt door aanmaak van 
Vitamine D!

it‐it.facebook.com › ... › Solarium › Zonnestudio 
SunVital Maarssen

Schoonheidssalon Marija Nanninga ‐ Publicaciones | Facebookes‐
la.facebook.com › SchoonheidssalonMarijaNanninga › postses‐
la.facebook.com › SchoonheidssalonMarijaNanninga › 
postsPreventief....neem iedere dag vitamine C kijk filmpje 
onderstaande link. Vitamine C ... China adviseert officieel vitamine C 
bij Corona Virus ‐ Dit kun jij doen ‐.

Preventief....neem iedere dag vitamine C kijk filmpje 
onderstaande link. Vitamine C ... China adviseert 
officieel vitamine C bij Corona Virus ‐ Dit kun jij doen 
‐.

es‐la.facebook.com › 
SchoonheidssalonMarijaNanninga › posts
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Vitakruid ‐ 618 Photos ‐ 63 Reviews ‐ Vitamins/Supplements 
...www.facebook.com › ... › Vitamins/Supplements › Vitakruid › 
Postswww.facebook.com › ... › Vitamins/Supplements › Vitakruid › 
PostsOok hier vraagt het coronavirus het uiterste van onze 
organisatie: ... Gebufferde Vitamine C is bij ons veruit het meest 
gewild. ... Anja Van Den Berg Steenvoorden Bas van den Berg,ook 
een hele goede ,kan ook via internet bestellen geloof ik .

Ook hier vraagt het coronavirus het uiterste van 
onze organisatie: ... Gebufferde Vitamine C is bij ons 
veruit het meest gewild. ... Anja Van Den Berg 
Steenvoorden Bas van den Berg,ook een hele goede 
,kan ook via internet bestellen geloof ik .

www.facebook.com › ... › Vitamins/Supplements › 
Vitakruid › Posts

Nybf Cosmetics ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Health/Beauty › Nybf Cosmetics › Postswww.facebook.com › ... › 
Health/Beauty › Nybf Cosmetics › PostsClick on the link for the full 
text: https://www.nybf.nl/corona‐this‐too‐shall‐pass/ ... Voer 
kortingscode 8maart in voor een gratis Vitamine A Vital Serum (5 ml) 
bij je ... De actie is hier rechtstreeks te bestellen (geen kortingscode 
nodig) als je het ...

Click on the link for the full text: 
https://www.nybf.nl/corona‐this‐too‐shall‐pass/ ... 
Voer kortingscode 8maart in voor een gratis 
Vitamine A Vital Serum (5 ml) bij je ... De actie is hier 
rechtstreeks te bestellen (geen kortingscode nodig) 
als je het ...

www.facebook.com › ... › Health/Beauty › Nybf 
Cosmetics › Posts

ZoNice Zonnestudio & IJssalon Harderwijk ‐ Accueil | Facebookfr‐
fr.facebook.com › Lieux › Harderwijk › Salon de bronzagefr‐
fr.facebook.com › Lieux › Harderwijk › Salon de bronzageVitamine 
D3 is absoluut essentieel voor een goede weerstand en gezondheid. 
Zeker op dit moment met de uitbraak van het Corona virus! Het 
staat ook bekend ...

Vitamine D3 is absoluut essentieel voor een goede 
weerstand en gezondheid. Zeker op dit moment met 
de uitbraak van het Corona virus! Het staat ook 
bekend ...

fr‐fr.facebook.com › Lieux › Harderwijk › Salon de 
bronzage

BROW VITAMINE‐ Wenkbrauw vitamine is... ‐ Mon‐a‐Lisa Skin 
...www.facebook.com › Monalisaskincare › 
photoswww.facebook.com › Monalisaskincare › 
photosIn cacheBROW VITAMINE‐ Wenkbrauw vitamine is een 
behandeling waarbij jouw haarwortels d.m.v een dermapen 
geactiveerd worden m.b.v vitaminen. Dit zorgt voor...

BROW VITAMINE‐ Wenkbrauw vitamine is een 
behandeling waarbij jouw haarwortels d.m.v een 
dermapen geactiveerd worden m.b.v vitaminen. Dit 
zorgt voor...

www.facebook.com › Monalisaskincare › photos

Klaever Health ‐ LAST MINUTE SPOTS #klaeverprogramma 
...www.facebook.com › klaeverhealth › photos › last‐minute‐spots‐
klae...www.facebook.com › klaeverhealth › photos › last‐minute‐
spots‐klae...In cache29 jun. 2018 ‐ Het Corona Preventie Package! 
Het Coronavirus is aardig z'n plek a...an het innemen. Wist jij dat 
bescherming tegen het virus goed mogelijk is ...

29 jun. 2018 ‐ Het Corona Preventie Package! Het 
Coronavirus is aardig z'n plek a...an het innemen. 
Wist jij dat bescherming tegen het virus goed 
mogelijk is ...

www.facebook.com › klaeverhealth › photos › last‐
minute‐spots‐klae...
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ZoNice Zonnestudio & IJssalon Harderwijk ‐ Berichten ...nl‐
nl.facebook.com › ... › ZoNice Zonnestudio & IJssalon Harderwijknl‐
nl.facebook.com › ... › ZoNice Zonnestudio & IJssalon HarderwijkHet 
coronavirus verspreidt zich vooral door besmetting van mens op 
mens, maar het ... Het staat ook bekend als 'De Zonne‐vitamine', 
want het wordt in je huid ...

Het coronavirus verspreidt zich vooral door 
besmetting van mens op mens, maar het ... Het staat 
ook bekend als 'De Zonne‐vitamine', want het wordt 
in je huid ...

nl‐nl.facebook.com › ... › ZoNice Zonnestudio & 
IJssalon Harderwijk

De Kwekerij ‐ Home | Facebookwww.facebook.com › Pages › Other › 
Communitywww.facebook.com › Pages › Other › 
CommunityVergelijkbaarActies om bij restaurants te bestellen, zodat 
ze draaiende kunnen blijven.' Carmen ... Liefde in tijden van corona | 
De Kwekerij | Door Carmen Spees. Blijf thuis ...

Acties om bij restaurants te bestellen, zodat ze 
draaiende kunnen blijven.' Carmen ... Liefde in tijden 
van corona | De Kwekerij | Door Carmen Spees. Blijf 
thuis ...

www.facebook.com › Pages › Other › Community

Juul's Kruidenhoekje ‐ Publicaciones | Facebookes‐la.facebook.com › 
JuulsKruidenhoekje › postses‐la.facebook.com › JuulsKruidenhoekje 
› postsWe hebben nog een voorraadje vitamine C kunnen bestellen
en deze zijn vandaag binnen gekomen. ... Het coronavirus: meer dan
95% geneest van dit virus!

We hebben nog een voorraadje vitamine C kunnen 
bestellen en deze zijn vandaag binnen gekomen. ... 
Het coronavirus: meer dan 95% geneest van dit virus!

es‐la.facebook.com › JuulsKruidenhoekje › posts

John en Ans ‐ Boodschappen doe je ook op etosdrogistonline 
...www.facebook.com › DrogisterijJohnenAns › posts › 
boodschappen‐...www.facebook.com › DrogisterijJohnenAns › posts 
› boodschappen‐...In cache23 apr. 2018 ‐ Vitamine C , onmisbaar bij
virusbestrijding. Advies aan minister ove...r Coronavirus. Vergeet
vitamine C niet! Er verschijnen steeds meer ...

23 apr. 2018 ‐ Vitamine C , onmisbaar bij 
virusbestrijding. Advies aan minister ove...r 
Coronavirus. Vergeet vitamine C niet! Er verschijnen 
steeds meer ...

www.facebook.com › DrogisterijJohnenAns › posts › 
boodschappen‐...

Spiegelbeeld Magazine ‐ Home | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Magazine › Spiegelbeeld Magazinewww.facebook.com › ... › 
Magazine › Spiegelbeeld MagazineVitamine C wordt genoemd als 
preventie tegen het coronavirus. ... Maar dat levert ook meteen een 
nieuw probleem op: de supermarkten betalen minder voor de ...

Vitamine C wordt genoemd als preventie tegen het 
coronavirus. ... Maar dat levert ook meteen een 
nieuw probleem op: de supermarkten betalen 
minder voor de ...

www.facebook.com › ... › Magazine › Spiegelbeeld 
Magazine

Hilko Jonkman De Echte Groenteman ‐ Staphorst | 
Facebookwww.facebook.com › postswww.facebook.com › 
postsBeste bescherming tegen corona. De beste bescherming ... Wij 
willen u toch vragen om niet meer contant te betalen, pinnen graag! 
Ook vragen we u afstand ...

Beste bescherming tegen corona. De beste 
bescherming ... Wij willen u toch vragen om niet 
meer contant te betalen, pinnen graag! Ook vragen 
we u afstand ...

www.facebook.com › posts
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Voordeelshop Vanessa ‐ 貼文 | Facebookzh‐tw.facebook.com › ... › 
零售公司 › Voordeelshop Vanessa › 貼文zh‐tw.facebook.com › ... ›
零售公司 › Voordeelshop Vanessa › 貼文Bang om naar de winkel te
gaan ivm corona? Doe je ... Top dat vitamine C ingezet wordt tegen
het Corona virus ... Te bestellen op onze scentsy webshop  .

Bang om naar de winkel te gaan ivm corona? Doe je 
... Top dat vitamine C ingezet wordt tegen het 
Corona virus ... Te bestellen op onze scentsy 
webshop  .

zh‐tw.facebook.com › ... › 零售公司 › Voordeelshop 
Vanessa › 貼文

ZoNice Zonnestudio & IJssalon Harderwijk ‐ Strona główna ...pl‐
pl.facebook.com › Miejsca › Harderwijk › Solariumpl‐
pl.facebook.com › Miejsca › Harderwijk › SolariumZo beïnvloedt het 
weer de verspreiding van het coronavirus ... Volgens Holick, een 
expert in vitamine D, kan een tekort aan deze vitamine spierpijn 
veroorzaken.

Zo beïnvloedt het weer de verspreiding van het 
coronavirus ... Volgens Holick, een expert in vitamine 
D, kan een tekort aan deze vitamine spierpijn 
veroorzaken.

pl‐pl.facebook.com › Miejsca › Harderwijk › Solarium

Praktijk Swaager ‐ Nutritionist ‐ Serooskerke, Zeeland 
...www.facebook.com › ... › Alternative & Holistic Health 
Servicewww.facebook.com › ... › Alternative & Holistic Health 
ServiceTe bestellen via de shop of afhalen. Afhalen ... Beyuna 
Natuurlijke Vitamine C is een product ontwikkeld volgens de 
nieuwste ... Vitamine D en het coronavirus.

Te bestellen via de shop of afhalen. Afhalen ... 
Beyuna Natuurlijke Vitamine C is een product 
ontwikkeld volgens de nieuwste ... Vitamine D en het 
coronavirus.

www.facebook.com › ... › Alternative & Holistic Health 
Service

Smakelijck ‐ Samen met Jaqueline Niesten van Sulfree heb 
...www.facebook.com › Smakelijck › posts › samen‐met‐jaqueline‐
niest...www.facebook.com › Smakelijck › posts › samen‐met‐
jaqueline‐niest...In cacheJe kunt nu een flesje Sulfree bestellen met 
GRATIS verzending. (geldig voor de eerste 100 bestellers). Dus, heb 
je last na 1 of 2 glazen wijn van hoofdpijn, ...

Je kunt nu een flesje Sulfree bestellen met GRATIS 
verzending. (geldig voor de eerste 100 bestellers). 
Dus, heb je last na 1 of 2 glazen wijn van hoofdpijn, ...

www.facebook.com › Smakelijck › posts › samen‐met‐
jaqueline‐niest...

Soennah‐Dokter ‐ Snake Cream Hemani € 6,50 Bestellen ...nl‐
nl.facebook.com › soennah.dokter › postsnl‐nl.facebook.com › 
soennah.dokter › postsIn cache22 okt. 2016 ‐ Snake Cream Hemani € 
6,50 Bestellen via: ... aantasten, de natuurlijke oliën en Vitamine E 
extract voedt de huid en maakt het gaaf en zacht.

22 okt. 2016 ‐ Snake Cream Hemani € 6,50 Bestellen 
via: ... aantasten, de natuurlijke oliën en Vitamine E 
extract voedt de huid en maakt het gaaf en zacht.

nl‐nl.facebook.com › soennah.dokter › posts

GoVit ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › Coach › GoVit › 
Postswww.facebook.com › ... › Coach › GoVit › Posts... ontzettend 
veel paniek en onduidelijkheid over het steeds sneller naderende 
Corona virus. ... Hieronder een lijstje met groente/fruit die de 
meeste vitamine C bevatten. ... Vergeet je tijdig aan te melden (en 
betalen) voor de De GoVit (secret) ...

... ontzettend veel paniek en onduidelijkheid over 
het steeds sneller naderende Corona virus. ... 
Hieronder een lijstje met groente/fruit die de 
meeste vitamine C bevatten. ... Vergeet je tijdig aan 
te melden (en betalen) voor de De GoVit (secret) ...

www.facebook.com › ... › Coach › GoVit › Posts
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En de winnaar van de gratis massage... ‐ Massagepraktijk Be 
...www.facebook.com › massagebegoodforyourself › photos › en‐de‐
wi...www.facebook.com › massagebegoodforyourself › photos › en‐
de‐wi...In cacheGisteren kreeg ik een mail met deze informatie: Door 
de corona‐ang...st en een wereldwijd toegenomen vraag naar 
vitamine C zijn we bijna door onze volledige ...

Gisteren kreeg ik een mail met deze informatie: 
Door de corona‐ang...st en een wereldwijd 
toegenomen vraag naar vitamine C zijn we bijna 
door onze volledige ...

www.facebook.com › massagebegoodforyourself › 
photos › en‐de‐wi...

Bagels & Beans ‐ Posts ‐ Roosendaal ‐ Menu, Prices 
...m.facebook.com › BagelsBeansRoselaarRoosendaal › 
postsm.facebook.com › BagelsBeansRoselaarRoosendaal › 
postsIn cacheWe vragen onze gasten om zoveel mogelijk 
contactloos (met pin) te betalen ... #bagelsbeans #togo #bezorgen 
#wezijnopen #corona #vitamineboost. 6 Likes ...

We vragen onze gasten om zoveel mogelijk 
contactloos (met pin) te betalen ... #bagelsbeans 
#togo #bezorgen #wezijnopen #corona 
#vitamineboost. 6 Likes ...

m.facebook.com › BagelsBeansRoselaarRoosendaal ›
posts

Europalaan, Stadskanaal ‐ Publications | Facebookfr‐
fr.facebook.com › ... › Europalaan, Stadskanaalfr‐fr.facebook.com › 
... › Europalaan, StadskanaalL'image contient peut‐être : texte qui dit 
'Corona en Vitamine'. L'image contient ... Nu te bestellen bij 
Telecombinatie: de Samsung Galaxy S20, S20+ en…

L'image contient peut‐être : texte qui dit 'Corona en 
Vitamine'. L'image contient ... Nu te bestellen bij 
Telecombinatie: de Samsung Galaxy S20, S20+ en…

fr‐fr.facebook.com › ... › Europalaan, Stadskanaal

Gezondheidskliniek Essence ‐ Publicaciones | Facebookes‐
la.facebook.com › ... › Centro médico › Gezondheidskliniek 
Essencees‐la.facebook.com › ... › Centro médico › 
Gezondheidskliniek EssenceVERDAMP: On Guard in je diffuser bij 
hoest, griep, Corona virus en je wil de lucht ... Neem bijvoorbeeld de 
Vitamine D druppels van Bonusan of Biotics. Bij ons ...

VERDAMP: On Guard in je diffuser bij hoest, griep, 
Corona virus en je wil de lucht ... Neem bijvoorbeeld 
de Vitamine D druppels van Bonusan of Biotics. Bij 
ons ...

es‐la.facebook.com › ... › Centro médico › 
Gezondheidskliniek Essence

Klaever Health ‐ In de Happy in Shape deelt Stefanie voor 
...www.facebook.com › klaeverhealth › posts › in‐de‐happy‐in‐shape‐
d...www.facebook.com › klaeverhealth › posts › in‐de‐happy‐in‐
shape‐d...In cache10 jan. 2019 ‐ Het Corona Preventie Package! Het 
Coronavirus is aardig z'n plek a...an het innemen. Wist jij dat 
bescherming tegen het virus goed mogelijk is ...

10 jan. 2019 ‐ Het Corona Preventie Package! Het 
Coronavirus is aardig z'n plek a...an het innemen. 
Wist jij dat bescherming tegen het virus goed 
mogelijk is ...

www.facebook.com › klaeverhealth › posts › in‐de‐
happy‐in‐shape‐d...

April Maandactie: Bij aankoop van een... ‐ Erica Kruiderijen ...nl‐
nl.facebook.com › ericakruiderijen › photos › april‐maandactie:‐
bij...nl‐nl.facebook.com › ericakruiderijen › photos › april‐
maandactie:‐bij...In cacheHoe groot is het risico op besmetting met 
het coronavirus in winkels...? En wat kun je ... Iedereen kent 
vitamine C, maar ken je Camu Camu al? Camu Camu is ...

Hoe groot is het risico op besmetting met het 
coronavirus in winkels...? En wat kun je ... Iedereen 
kent vitamine C, maar ken je Camu Camu al? Camu 
Camu is ...

nl‐nl.facebook.com › ericakruiderijen › photos › april‐
maandactie:‐bij...
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OERsterk ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › Places › 
Heemskerk › OERsterkwww.facebook.com › Places › Heemskerk › 
OERsterkEerste Hulp bij Preventie Corona Bescherm jezelf zowel van 
buitenaf als… ... Voorbeelden zijn een tekort aan ijzer, vitamine B6, 
foliumzuur en/of vitamine B12, waardoor bloedarmoede en ... 
Waarom je beter geen vruchtensap kunt bestellen.

Eerste Hulp bij Preventie Corona Bescherm jezelf 
zowel van buitenaf als… ... Voorbeelden zijn een 
tekort aan ijzer, vitamine B6, foliumzuur en/of 
vitamine B12, waardoor bloedarmoede en ... 
Waarom je beter geen vruchtensap kunt bestellen.

www.facebook.com › Places › Heemskerk › OERsterk

Orthica ‐ Nog even geduld fans.....en wij gaan ... ‐ Facebooknl‐
nl.facebook.com › orthica › posts › nog‐even‐geduld‐fansen‐wij‐g...nl‐
nl.facebook.com › orthica › posts › nog‐even‐geduld‐fansen‐wij‐
g...In cacheJe kunt de box kun je nu alvast in de voorverkoop 
bestellen voor slechts € 29,95,‐ via onderstaande link. Er is 1 product 
dat ik al mag verklappen en dat is mijn ...

Je kunt de box kun je nu alvast in de voorverkoop 
bestellen voor slechts € 29,95,‐ via onderstaande 
link. Er is 1 product dat ik al mag verklappen en dat 
is mijn ...

nl‐nl.facebook.com › orthica › posts › nog‐even‐geduld‐
fansen‐wij‐g...

Brocks Homeopathie ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Pharmacy / Drugstore › Brocks Homeopathiewww.facebook.com › ... 
› Pharmacy / Drugstore › Brocks HomeopathieOrthica helpt mee het
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vrijdag. Vanaf morgen kan je dan bestellen voor komende week. Wij 
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sundays.nl/blog/artikel/werk‐aan‐je‐weerstand‐met‐vitamine‐d.

Voorkom een vitamine D tekort. Lees hier meer over 
een vitamine D tekort in de winter ➡   
sundays.nl/blog/artikel/werk‐aan‐je‐weerstand‐met‐
vitamine‐d.

da‐dk.facebook.com › sundaysgouda › photos

DRD Knaagdierwinkel ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › 
DRDKnaagdierwinkel › postswww.facebook.com › 
DRDKnaagdierwinkel › postsU kunt bij ons bestellen en uw bestelling 
zal geleverd worden zoals u van ons gewend bent. Naar aanleiding 
van de verdere verspreiding van het Corona virus zijn er vanuit ... De 
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hoef je niets te betalen. ... In ruil daarvoor kan jij straks gratis films 
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vitamine die je onder andere uit zonlicht haalt.
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verkrijgbaar is en kan helpen.
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vriend Richard de Leth een mooi ebook geschreven: 'Eerste Hulp Bij 
Preventie Corona'.
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betalen en ...
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Corona‐virus en andere luchtweginfecties.... versterk vooral je 
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contactloos, te betalen. ... Dagelijks hebben cavia's vitamine C nodig, 
omdat ze dat zelf niet kunnen aanmaken of opslaan.
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vleermuizensoep tot Amerika als schuldige ... Eindhovense 
studenten betalen met onderhuidse chip.
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...www.facebook.com › ... › Tanning Salon › 
Sunday'swww.facebook.com › ... › Tanning Salon › Sunday'sBericht 
voor alle zonliefhebbers n.a.v. het coronavirus: Zoals je van ons ... 
Met ons blue D‐lite zonnetje hou je je vitamine D peil netjes bij ☀. 
Lees er alles over ...

Bericht voor alle zonliefhebbers n.a.v. het 
coronavirus: Zoals je van ons ... Met ons blue D‐lite 
zonnetje hou je je vitamine D peil netjes bij ☀. 
Lees er alles over ...

www.facebook.com › ... › Tanning Salon › Sunday's

Praktijk Marjan Krook ‐ Leek, Netherlands | 
Facebookwww.facebook.com › PraktijkMarjanKrook › 
postswww.facebook.com › PraktijkMarjanKrook › postsCorona Op 
basis van ons dringende advies om de praktijk te sluiten hebben 
onze ... Het coronavirus: voeding, supplementen en praktische tips ‐ 
aHealthylife.nl ...

Corona Op basis van ons dringende advies om de 
praktijk te sluiten hebben onze ... Het coronavirus: 
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aHealthylife.nl ...
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Takchitabnetelyoum › photosIn cacheBruidswinkel. Bruidsstyliste 
Fadoua. Product/dienst. Moroccanweddingvibes.nl. Kunst. Boutique 
Saidati. Modeontwerper. Mijn Bruiloft. Vitaminen/supplementen.
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nl.facebook.com › ericakruiderijen › posts › beste‐mensen‐van‐
eric...nl‐nl.facebook.com › ericakruiderijen › posts › beste‐mensen‐
van‐eric...In cache27 mrt. 2015 ‐ Hoe groot is het risico op 
besmetting met het coronavirus in winkels...? En wat kun je ... 
Iedereen kent vitamine C, maar ken je Camu Camu al?
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wijwordenbewust › postswww.facebook.com › wijwordenbewust › 
postsCoronavirus: The "Cures" Will Be Worse Than the Disease — 
Steemit ... Veel mensen vragen mij naar de resultaten van Vitamine 
C, bij deze! “Ik woon in Daegu, ...

Coronavirus: The "Cures" Will Be Worse Than the 
Disease — Steemit ... Veel mensen vragen mij naar 
de resultaten van Vitamine C, bij deze! “Ik woon in 
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Praktijk Waterlander ‐ Posty | Facebookpl‐pl.facebook.com › ... › 
Zdrowie i medycyna › Praktijk Waterlanderpl‐pl.facebook.com › ... › 
Zdrowie i medycyna › Praktijk WaterlanderVitamine C heb ik op 
voorraad. Volgende week ga ik voor mezelf enkele etherische oliën 
bestellen van het merk Chi. Ik werk zelf graag met Chi, omdat deze ...
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voor mezelf enkele etherische oliën bestellen van 
het merk Chi. Ik werk zelf graag met Chi, omdat 
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No Limit ‐ De 8 gezondste dingen voor op je boterham ...nl‐
nl.facebook.com › sportschoolNoLimit › photos › de‐8‐gezondste‐
...nl‐nl.facebook.com › sportschoolNoLimit › photos › de‐8‐
gezondste‐...In cacheVitamines – vitamine B1, B3, B5, vitamine E, 
vitamine B9/B11 (foliumzuur) ... andere verkrijgbaar bij natuur‐, bio‐ 
en EKO‐winkels, en tevens online te bestellen.

Vitamines – vitamine B1, B3, B5, vitamine E, 
vitamine B9/B11 (foliumzuur) ... andere verkrijgbaar 
bij natuur‐, bio‐ en EKO‐winkels, en tevens online te 
bestellen.
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8‐gezondste‐...

Het paard dat vol zit met bultjes heeft... ‐ Dierenkliniek 
...www.facebook.com › DierenkliniekHellendoornNijverdal › posts › 
he...www.facebook.com › DierenkliniekHellendoornNijverdal › posts 
› he...In cache16 mrt. 2020 ‐ Helaas kunnen wij de geplande puppy
party i.v.m. het Corona virus niet ... zoals medicamenten,
voedingsmiddelen, supplementen, wasmiddel, ...

16 mrt. 2020 ‐ Helaas kunnen wij de geplande puppy 
party i.v.m. het Corona virus niet ... zoals 
medicamenten, voedingsmiddelen, supplementen, 
wasmiddel, ...
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Vitstore.com ‐ Voedingsdeskundige ‐ Gorinchem ‐ 22 ...nl‐
nl.facebook.com › Plaatsen › Gorinchem › Natuurvoedingswinkelnl‐
nl.facebook.com › Plaatsen › Gorinchem › 
NatuurvoedingswinkelAlleen dit weekend nog 20% korting op alle 
supplementen. ... favoriete Vitalize supplementen 24 uur per dag 
eenvoudig en snel bestellen op Vitstore.com. ... Je leest alles over 
hoe Vitstore omgaat met het coronavirus op https://bit.ly/2QxR0TX

Alleen dit weekend nog 20% korting op alle 
supplementen. ... favoriete Vitalize supplementen 24 
uur per dag eenvoudig en snel bestellen op 
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omgaat met het coronavirus op 
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Praktijk Waterlander ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › 
Medisch en gezondheid › Praktijk Waterlandernl‐nl.facebook.com › 
... › Medisch en gezondheid › Praktijk WaterlanderVitamine C heb ik 
op voorraad. Volgende week ga ik voor mezelf enkele etherische 
oliën bestellen van het merk Chi. Ik werk zelf graag met Chi, omdat 
deze ...

Vitamine C heb ik op voorraad. Volgende week ga ik 
voor mezelf enkele etherische oliën bestellen van 
het merk Chi. Ik werk zelf graag met Chi, omdat 
deze ...
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Apotheek/drogisterij › Apotheek Hasseltnl‐nl.facebook.com › ... › 
Apotheek/drogisterij › Apotheek HasseltOm verspreiding van het 
Corona virus tegen te gaan moet contact ... en het toedienen van uw 
insuline weer bij ons in de apotheek bestellen. ... We hebben de 
vitamine D voor u in de aanbieding: het zonnigste vitamientje met 
25% korting!
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Christina is een meisje van zestien uit... ‐ Rivendell Village 
...www.facebook.com › RivendellVillage › postswww.facebook.com › 
RivendellVillage › postsIn cache20 mrt. 2020 ‐ Het Corona Keerpunt ‐‐
‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ The dark side. Op een markt in ...Continue Reading ∙ 6060 ∙ 
12 Comments37 Shares. Share. Rivendell Village.
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6060 ∙ 12 Comments37 Shares. Share. Rivendell 
Village.

www.facebook.com › RivendellVillage › posts

Natuurlijk Gezonde Dieren ‐ Berichten | Facebooknl‐
nl.facebook.com › NatuurlijkGezondeDieren › postsnl‐
nl.facebook.com › NatuurlijkGezondeDieren › postsDoor de Corona 
uitbraak in Nederland gaan wij met onze winkel en praktijk ... zeker 
wilt weten dat wij het nog hebben (eventueel kunnen wij het nog 
bestellen). ... bewijzen van intraveneuze toedieningen van vitamine 
C bij het Corona virus.

Door de Corona uitbraak in Nederland gaan wij met 
onze winkel en praktijk ... zeker wilt weten dat wij 
het nog hebben (eventueel kunnen wij het nog 
bestellen). ... bewijzen van intraveneuze 
toedieningen van vitamine C bij het Corona virus.
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Klassieke Homeopathie Alja Schokker ‐ Berichten | Facebooknl‐
nl.facebook.com › postsnl‐nl.facebook.com › postsZoals mijn kollega 
zegt: er is géén ultiem middel tegen corona. Helaas.....Regulier niet. 
Alternatief niet. Investeren in gezondheid en bevorderen van herstel 
op ...
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Sunday's ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › sundaysdefred 
› postsnl‐nl.facebook.com › sundaysdefred › postsBericht voor alle
zonliefhebbers n.a.v. het coronavirus: Zoals je ... Boost je vitamine D
gehalte door een bezoekje aan jouw favorite zonnestudio☀ Tot
zo dan

Bericht voor alle zonliefhebbers n.a.v. het 
coronavirus: Zoals je ... Boost je vitamine D gehalte 
door een bezoekje aan jouw favorite 
zonnestudio☀ Tot zo dan
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Praktijk Helga Nooij ‐ Therapist ‐ Purmerend | Facebook ‐ 1 
...www.facebook.com › postswww.facebook.com › posts'Vitamine C 
wordt reeds gebruikt bij de preventie en behandeling van COVID‐19 
in China en Korea, met goed resultaat.' Vitamine C is ... Media‐
aanval op vitamine C‐behandeling bij COVID‐19 Coronavirus ‐ Ortho 
Institute ... C bij je bestellen.

'Vitamine C wordt reeds gebruikt bij de preventie en 
behandeling van COVID‐19 in China en Korea, met 
goed resultaat.' Vitamine C is ... Media‐aanval op 
vitamine C‐behandeling bij COVID‐19 Coronavirus ‐ 
Ortho Institute ... C bij je bestellen.
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paardensupplementen › postsnl‐nl.facebook.com › 
paardensupplementen › posts... optimale spijsvertering. 
https://www.paardensupplementen.nl/classic‐spijsvertering‐e… ... 
Vanaf nu is de mokzalf te bestellen in potjes van 500 ml met 
schroefdeksel. Voordeliger en ... had ik gelijk besteld. Zo druk met 
alles rond om corona.

... optimale spijsvertering. 
https://www.paardensupplementen.nl/classic‐
spijsvertering‐e… ... Vanaf nu is de mokzalf te 
bestellen in potjes van 500 ml met schroefdeksel. 
Voordeliger en ... had ik gelijk besteld. Zo druk met 
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Praktijk Swaager ‐ Voedingsdeskundige ‐ Serooskerke ...nl‐
nl.facebook.com › ... › Alternatieve en holistische 
gezondheidsdienstnl‐nl.facebook.com › ... › Alternatieve en 
holistische gezondheidsdienstTe bestellen via de shop of afhalen. 
Afhalen ... Beyuna Natuurlijke Vitamine C is een product ontwikkeld 
volgens de nieuwste ... Vitamine D en het coronavirus.

Te bestellen via de shop of afhalen. Afhalen ... 
Beyuna Natuurlijke Vitamine C is een product 
ontwikkeld volgens de nieuwste ... Vitamine D en het 
coronavirus.
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Compras y ventas minoristas › Sleepwisees‐la.facebook.com › ... › 
Compras y ventas minoristas › SleepwiseOnze LipoGo Vitamine C is 
deze maand in de aanbieding. ... Je kunt het bestellen op onze 
website via onderstaande link. ... in de situatie heeft mijn vriend 
Richard de Leth een mooi ebook geschreven: 'Eerste Hulp Bij 
Preventie Corona'.

Onze LipoGo Vitamine C is deze maand in de 
aanbieding. ... Je kunt het bestellen op onze website 
via onderstaande link. ... in de situatie heeft mijn 
vriend Richard de Leth een mooi ebook geschreven: 
'Eerste Hulp Bij Preventie Corona'.
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postswww.facebook.com › barnatureheist › postsVitamine D is 
misschien wel de belangrijkste vitamine voor de weerstand. ... 
Corona en sterk werkende ESSENTiêLE OLIÊN Makkelijk toepasbaar, 
... vergeet niet vandaag voor 12 u uw desem brood of 
koolhydraatarm brood te bestellen!
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MAGNESIUM ‐ ACTIE Wat is het verband tussen Co...rona ‐ 
weerstand ‐ magnesium? Velen grijpen momenteel naar 
supplementen ...
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Health‐Beauty › Noor.Nature2017 › postsInzet Vitamine C bij Corona 
virus ... Vanwege de grote vraag naar de actie van Vitamine C (Camu 
Camu 1+1 gratis) hebben wij besloten ... Ik ga dit bestellen!
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JumperVenlo › postsnl‐nl.facebook.com › JumperVenlo › postsMeest 
relevant. Annelies Post Hebben jullie vitamine tabletten voor 
cavia's? ... Ook Jumper Venlo volgt de ontwikkelingen m.b.t corona 
op de voet. Er veranderd ...
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Meukvrij met Monique › BerichtenGisteren, na het plaatsen van 
mijn artikel over het corona virus, stroomde mijn ... Terwijl overal de 
potjes vitamine C worden weg gehamsterd, knaag ik graag ...
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coronavirus. In China zijn met succes twaalf ... vrijdag 6 maart 2
huidproducten halen 1 betalen!! Vanaf maandag 9 maart zijn ...
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Image may contain: text that says 'Stop met online bestellen en en 
koop de ... Maatregelen vanwege het Corona virus. Parfumerie ...
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duidelijk over veiligheid vitamine D‐druppels met propylgallaat ... 
50Plus dat patiënten contant moeten kunnen blijven betalen in de 
apotheek. https://bit.ly/2ERL8Q5.
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een beperkte voorraad, graag een pb als je wilt bestellen ... 
Coronavirus...hoe versterk ik mijn immuunsysteem.
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Door de uitbraak van het coronavirus neemt de zorgvraag toe. OLVG
bereidt ... Geen enkel virus is bestand tegen ascorbinezuur (vitamine
C). Zelf nemen ik ...
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Vitamine B5 is ... en complementairbeurs vandaag en morgen niet 
door vanwege het Corona ...
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beetje kotsneigingen krijg van het hele Corona gedoe. ... Wat veel 
mensen niet weten is dat vitamine C ook een therapeutische waarde 
... elisa test geen lyme aangaf en kan behandeling in duitsland of 
België niet betalen.
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veel...In cacheHallo, Ik heb heel veel VitaminClub punten ,hier zou je 
korting of gratis kadoos mee kunnen bestellen,maar waar staan die 
gratis cadeau "s op de site ?
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SUNSHOT     Als je komt zonnen kun je... ‐ Zonnestudio 
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sunshotals‐j...www.facebook.com › zonnestudiozonneheuvel1 › 
posts › sunshotals‐j...In cache16 dec. 2016 ‐ Corona en Zonneheuvel 
‼ ... probeer waar mogenlijk met pin te betalen. ... Dit bruinings‐ en 
vitaminedrankje van Sunshot zorgt ervoor dat u sneller ... Verder 
bevat het ingrediënten zoals Aloë Vera, Q10 en vitamine E die uw ...
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Care‐Service › SalonAmarins › postsIn cacheCORONA *. Met veel pijn 
in ons hart hebben wij het ontzettend moeilijke besluit moeten 
nemen om te gaan sluiten. Wij gaan als bedrijf een zware 
(financiële) ...
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bloed...www.facebook.com › wormenco › posts › oh‐jee‐
ingekapselde‐bloed...In cache30 nov. 2018 ‐ PharmaHorse 
Supplementen. Vitamins/Supplements. Divoza Horseworld ‐ Passie 
voor Paarden. Big Box Retailer. Horsefitshop. Company.
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Maastrichtwww.facebook.com › ... › Zonnestudio SunAngel 
MaastrichtWij ZIJN OPEN !!! Ook vandaag zijn wij weer gewoon 
open van 10u tot 21u🤗 voor dat beetje ontspanning en een 
Vitamine‐D Boost in deze vervelende tijd.
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Alphen aan den Rijnwww.facebook.com › Places › Alphen aan den 
Rijn... of even bellen of whatsappje sturen (06‐48965113) betalen 
kan via betaalverzoekje. ... Wat is het verband tussen Corona ‐ 
weerstand ‐ magnesium? Mensen grijpen momenteel naar 
supplementen om hun immuunsysteem te versterken.
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Den Hoorn › Koffieshop › Zoes Conceptstorenl‐nl.facebook.com › ... › 
Den Hoorn › Koffieshop › Zoes ConceptstoreNu het Corona virus om 
zich heen grijpt en wij hoogstwaarschijnlijk de volgende branche 
zullen ... Vanaf morgen kun je een DIGITALE KADOBON bij ons 
bestellen die je per app of mail krijgt. ... Kom je gezellig een beetje 
vitamine D halen?
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hoogstwaarschijnlijk de volgende branche zullen ... 
Vanaf morgen kun je een DIGITALE KADOBON bij ons 
bestellen die je per app of mail krijgt. ... Kom je 
gezellig een beetje vitamine D halen?

nl‐nl.facebook.com › ... › Den Hoorn › Koffieshop › 
Zoes Conceptstore

Het lijkt misschien mooi de Nederlandse... ‐ Praktijk voor 
...www.facebook.com › homeopathienieuwkoop › photos › het‐lijkt‐
mi...www.facebook.com › homeopathienieuwkoop › photos › het‐
lijkt‐mi...In cacheChina en Korea zetten vitamine C infusen in bij 
Corona. En dat werkt... ... de GAVI is niet mis. Daar betalen we dan 
ook allemaal aan mee als belastingbetaler.
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› MakkelijkAfvallen › Bejegyzésekhu‐hu.facebook.com › ... ›
MakkelijkAfvallen › Bejegyzésekmakkelijkafvallen.nl. 9 tips om je
weerstand te verhogen en je tegen corona te beschermen. Met
welke voeding kan je je weerstand verhogen? Met deze tips en ...
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inmiddels een grote invloed op ons dagelijks leven. Met de inzet van 
al onze betrokken partijen doen we er alles aan om je zo goed ...
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De‐Kiem‐Natuurvoeding‐474357092707271 › p...Door het 
Coronavirus hebben wij ook een aantal maatregelen moeten treffen: 
... Wij krijgen in de winkel veel vragen over het corona virus, en dan 
vooral over ...
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pages › category › Tanning‐Salon › postsen‐gb.facebook.com › pages 
› category › Tanning‐Salon › postsAls u met contant geld betaalt,
probeer dan zoveel mogelijk gepast te betalen en leg het geld dan
op de ... kom lekker je vitamine D halen en 20 minuten ontspannen
van alle hectiek. ... Verhoog nu snel uw weerstand tegen het Corona
virus !
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CelXpert ‐ Posts | Facebookfeedback.facebook.com › ... › CelXpert › 
Postsfeedback.facebook.com › ... › CelXpert › PostsVitamine C in 
China ingezet tegen coronavirus. In China zijn ... Ook goede 
ervaringen met onze supplementen? Deel ze met ... Vergeten te 
bestellen? Kies voor ...
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verband met het #coronavirus willen wij u erop attenderen dat u als
bewoners van ... Of telefonisch bestellen via +31653326958 ... Kom
maar op met de vitamine C dan! ... Dekker & Zn heeft enorm veel
respect voor iedereen die zich ten tijde van de corona crisis extra
inzet voor de ander.
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Moslims. Organisatie. Korrel&Kruid. Vitaminen/supplementen. 
Moslim Perspectief. Religieuze organisatie.
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herring a day keeps Corona away! https://versdeal.nl. 1414. Share ... 
Vroeger was de waarde van deze oorbel een soort verzekering om 
de begrafenis te betalen, mocht ze iets overkomen op zee.
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Ik wil gezond ondernemen ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › 
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Niet toegelaten coronaclaims bij 
voedingssupplementen 
Handhavingsresultaten voorjaar 2020 

Reclame maken waarin gezegd wordt dat bepaalde voedingssupplementen besmetting met het 
coronavirus (COVID-19) voorkomen of genezen is verboden. Ook het vermelden van een 
dergelijke claim op de verpakking van producten of in een webshop mag niet. In het voorjaar van 
2020 is  de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in een project gestart met de 
controle  van voedingssupplementen die via internet werden aangeboden op het gebruik van 
dergelijke claims. Deze factsheet beschrijft de aanpakt en de resultaten tot en met juni  2020 van 
de handhaving. Na deze periode is  het project afgesloten maar de NVWA  handhaaft nog steeds 
op geconstateerde coronaclaims overtredingen.

Aanleiding en achtergrond 

In maart 2020 werd  Nederland getroffen door het coronavirus. Inspecteurs van de NVWA 
constateerden dat diverse aanbieders van voedingssupplementen hierop reageerden door bij 
voedingssupplementen virus gerelateerde claims te maken.  Indien aan een voedingssupplement 
een eigenschap wordt toegeschreven die suggereert dat het product besmetting met het 
cornavirus kan helpen voorkomen of helpt bij de gezing wordt dit supplement een geneesmiddel 
volgens de geneesmiddelenwet (GNW) . Volgens artikel 40 lid 2 van de GNW is het te koop 
aanbieden van een geneesmiddel zonder handelsvergunning verboden. Daarnaast  is het maken 
van reclame voor een geneesmiddel zonder handelsvergunning volgens artikel 84 lid 1 van de 
GNW verboden. 

Doc 480

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwalireir 



Voettekst [t tel van de factsheet] | 2 van 4 

Opzet van het onderzoek. 

Op 26 maart waarschuwde de  NVWA op haar website  voor het gebruik van medische claims die 
betrekking hadden op Corona in relatie met voedingssupplementen. In de publiekswaarschuwing 
werd  gewaarschuwd voor reclame  bij voedingssupplementen die de suggestie wekt dat dergelijke 
producten helpen tegen het Coronavirus. Consumenten werd gevraagd om dergelijke claims te 
melden bij de NVWA. 

Het gebruik van gezondheidsclaims bij voedingssupplementen is alleen toegestaan als daar binnen 
de EU wettelijk toestemming voor is gegeven. Zo is voor vitamine C een bewering dat het bijdraagt 
aan de normale functie van het immuun systeem toegestaan. Een claim bij vitamine C welke een 
relatie legt tussen het voorkomen of genezen van een COVID 19 infectie of het leveren van een 
bijdrage daaraan is niet toegestaan.  
Ook grafische verwijzingen naar Corona ( bijvoorbeeld het plaatsen van een afbeelding van het 
virus bij een supplement) worden gezien als een claim. Dit geldt eveneens voor beweringen over 
een supplement geplaatst in reviews en blogs behorend bij een te koop aangeboden supplement. 

De NVWA startte begin april met het actief handhaven op sociale media en webwinkels. Met behulp 
van zoekmachines werden websites geselecteerd waar voedingssupplementen met aan Corona 
gerelateerde  claims werden aangeboden. Deze sites werden geïnspecteerd en beoordeeld door 
ervaren NVWA- inspecteurs. Meldingen die binnenkwamen naar aanleiding van de 
publiekswaarschuwing  werden bij de inspecties meegenomen. 
Medio april startte een EU breed project met dezelfde strekking. Lidstaten werd verzocht actief te 
zoeken naar online aanbiedingen van levensmiddelen met een coronaclaim. Het NVWA project 
sloot  hier naadloos op aan.   

Resultaten en corrigerende maatregelen. 

Nationaal project 
In totaal zijn in de maanden april-juni 103 websites geïnspecteerd. Hieronder vallen ook 16 
webwinkels die naar aanleiding van de publiekswaarschuwing door de NVWA zijn gemeld. In 62 
gevallen werd een overtreding geconstateerd. Tegen de aanbieders van deze supplementen zijn 
passende maatregelen genomen. 
Bij de overige geselecteerde websites kon er geen direct verband worden gelegd tussen een claim 
over Corona en een te koop aangeboden supplement of was de claim inmiddels verwijderd in de 
periode tussen opstellen van een lijst met zoekresultaten en de datum van inspectie. 

De aangetroffen claims waren divers. Bij vitamine C preparaten werd vaak een link gelegd met het 
voorkomen van ziek worden na een besmetting met het virus. Andere preparaten beloofden een 
snellere genezing van  de ziekte of beweerden de gevolgen te verminderen. 

EU project. 
In totaal zijn binnen de EU 592 overtredingen geconstateerd (stand van zaken op de website van 
de EU op 30-11-2020, inclusief de overtredingen in NL). 
Maatregelen in andere EU lidstaten kunnen verschillen van die in Nederland. In Nederland wordt 
zoals hierboven is aangegeven bij medische claims gehandhaafd op de geneesmiddelenwet.  
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Çonclusie 

Bij 62 van de 103 onderzochte internet bedrijven  zijn niet toegelaten  Corona  claims gekoppeld 
aan voedingssupplementen aangetroffen.  Daarbij werd gesuggereerd dat de 
voedingssupplementen het coronavirus helpen voorkomen, verminderen of zelfs genezen. De 
NVWA heeft hiertegen passende maatregelen genomen. De bedrijven of personen achter de 
webwinkels of aanbieders via social media hebben de tekst bij hun producten binnen korte tijd 
moeten aanpassen. Bij een herinspectie  controleerde inspecteurs van de NVWA of de overtreding 
was opgeheven. 
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STANDAARDM
ELDING_NAA
M

MELDING_NAAM TOELICHTING BEDRIJF ADRES_BEDRIJF POSTCODE_B
EDRIJF

PLAATS_BEDRIJ
F

LAND_BEDRIJF TELEFOON_BED
RIIJF

MAATREGEL OPMERKINGACTIE

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona ‐ Ondeugdelijke  
Aanprijzing straatbord

maandag 23 maart 2020 16:43  : 
Mailoverdracht aan IGJ + cc melder

maandag 23 maart 2020 13:15  : 
melding overgedragen aan IGJ
graag melder hiervan officieel in kennis stellen (is 
al op de hoogte hiervan)

vrijdag 20 maart 2020 16:51  : 
BED formdesk ingevuld. Melding retour

donderdag 19 maart 2020 16:10  : 
Op website gekeken naar type product. Betreft 
met name voedingssupplementen e.d., niet voor 
productveiligheid. Wellicht doorzetten naar BED?

Hemp‐clinic Lijnmarkt 44 3511KJ Utrecht Nederland Geen het gaat hier duidelijk om producten uit de categorie 
hennep, CBD of wiet.
deze vallen onder het toezicht van IGJ
IGJ (  )is op 23‐3‐2020 in kennis gesteld en 
heeft geantwoord  ) dat hij bekend 
is met bedrijf en de klacht in behandeling neemt.

de mailer/klager  ) is door mij middels 
een kort bericht hierover geinformeerd en heeft dit 
bevestigd

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona ‐ Claim Stichting 
'Bewegen Zonder werking' 
van Synofit tegen Covid‐19

maandag 23 maart 2020 12:35  : 
Bestemd voor HH Industrie ‐BED

‐> Melder per email bevestigd over de 
verwerking.

@Inspecteur die hiermee aan de slag gaat
. 

Daarom graag aanpak met prioriteit en direct RvB 
opmaken op basis van de Geneesmiddelenwet, 
als het juridisch rond te krijgen is.

) 
@nvwa.nl>

Stichting Bewegen 
Zonder Pijn

Pyreneeën 53 1060NP Amsterdam Nederland Geen Internetinspectie uitgevoerd op de website 
www.bewegenzonderpijn.com

Na het aanklikken van de oranje balk in de 
nieuwsbrief middels een directe doorlink naar de 
website www.bewegenzonderpijn com. Er wordt 
inderdaad gesproken over Corona en wat kunt u zelf 
doen. Er worden verwijzingen gemaakt naar 
Curcumine, vloeibare groenlipmossel. Maar ook 
kokosolie en astaxanthine. Er worden geen merken 
genoemd, of middels samenstelling toespeling naar 
merken. 
Na het klikken op groenlipmossel is er een uitleg 
over artrose en vloeibare groenlipmossel, curcumine 
en zwarte besblad (meerdere merken hebben deze 
combinatie, dus geen link naar Synofit te maken, of 
een ander merk). Na heel veel doorklikken kom je op 
een wetenschappelijke studie uit, daar is het woord 
'Synofit' zwart gelakt (is gedaan na eerder RvB). Er is 
op dit moment geen aanknopingspunt om 
handhavend op te treden.   

De stichting heeft een ANBI status. Mogelijk is er 
voor de belanstindienst aankopingspunt om verder 
te kijken naar eventuele verwikkeling met 
winstgevende bedrijven, maar vanuit de NVWA nu 
geen mogelijkheid tot handhaven.
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FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Claim Corona 
voedingssupplement voor 
vitamine C‐
1000+rozebottel+curcuma 
op www geluksstofjes.com

maandag 30 maart 2020 16:34  : 
melding graag terugkoppelen aan 

 van expertise om dit aan melder terug 
te koppelen.
geen standaard brief of afmelding versturen als 
daar geen toestemming voor komt van 
expertise!!!

donderdag 26 maart 2020 15:55 
: 

De melding met het zaaknummer 2020‐0037317 
is geannuleerd door een medewerker van het 
VTM. Hierbij is de volgende reden opgegeven:
invoeren als melding in mos, bestemd voor BED

Wellness Line B.V. Pijlkruid 33 1991HC Velserbroek Nederland 06 15413111 Mondelinge 
Mededeling 
Bedrijf

maandag 30 maart 2020 16:30  : 
conform afspraak met expertise bedrijf op 
donderdag telefonisch benaderd.
eigenaar geinformeerd dat uiting in strijd is met wet.
eigenaar tot vrijdagmiddag 12:00 de tijd gegeven om 
het aan te passen.
inmiddels bleek dat er ook een FB pagina was.
nogmaald gebeld dat die ook moest worden 
schoongemaakt.
hij begreep inmiddels de boodschap.
vrijdagmiddag herinspectie uitgevoerd en geen 
corona gerelateerde meldingen meer aangetroffen.

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Claim vitamine C bij Corona 
door het Lichtpunt

Het Lichtpunt op 
facebook

Nederland Onbekend

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona filmje dat aangeeft 
dat vitamine C beschermt 
tegen het Coronavirus

Facebook link ‐ 
Heenskrachtigevoedin
g

Nederland Geen

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona onterechte 
misleidende aanprijzing 
voedingssupplementen 
sckinnutrition

maandag 30 maart 2020 16:26  : 
omdat   op deze ppostcode stond, de 
melding even bij jou gezet, dan kan jezelf 
beslissen of je de melding zelf doet of even aan 
collega doorschuift.

Sckin Prinses Irenestraat 
6B

3261AP Oud Beijerland Nederland Onbekend

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona: supplementen 
tegen corona nu nodg zijn 
door Health House 
Buikslotermeer

vrijdag 27 maart 2020 15:52  : 
De melding met het zaaknummer 2020‐0037449 
is geannuleerd door een medewerker van het 
VTM. Hierbij is de volgende reden opgegeven:

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED

Health house 
Buikslotermeer

Buikslotermeerplei
n 200

1025GA Amsterdam Nederland Onbekend
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FOOD - OW - Corona. M isleidende info dinsdag 31 maart 2020 10 08 

Ondeugdelijke door SCKin Nutrit ion Prinses eerder al via screenshot van Facebook aan 

Advertentie - Irene-straat doorgegeven. 
Aanprijzin,g 

vrijdag 27 maart 2020 16:07 

De melding met het zaaknummer 2020-0037452 

is geannuleerd door een medewerker van het 

VTM. Hierbij is de volgende reden opgegeven: 

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED 

SCKin Nutrition Prinses lrenestraat 3261AP 

6B 

FOOD- OW - CORONA CBD olie beweert vrijdag 27 maart 2020 16:19 : De Vitaa B.V. laan Ten Roode 2 5711GC 
Ondeugdelijke dat weerstand verbetert 

Advertentie - wordt tegen Corona 

Aanprijzing 

melding met het zaaknummer 2020-0037453 is 

geannuleerd door een medewerker van het VTM. 

Hierbij is de volgende reden opgegeven: 

invoeren als meldin,g in mos, bestemd voor BED 

FOOD - OW - Corona reclame gemaakt op vrijdag 27 maart 2020 16:20 

Ondeugdelijke finessebodylineclinic.nl 

Advertentie -

Aanprijzing 

De melding met het zaaknummer 2020-0037454 

is geannuleerd door een medewerker van het 

VTM. Hierbij is de volgende reden opgegeven: 

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED 

finessebodylineclinic.n Pompmolenln 19 B 3447GK 

1 

FOOD - OW - Corona Onterechte vrijdag 27 maart 2020 16:41 All About Skin lange Brugstraat 4871CN 

91 Ondeugdelijke aanprijzing door All About De melding met het zaaknummer 2020-0037458 

Advertentie - Skin Lange Brugstraat 91 te is geannuleerd door een medewerker van het 

Aanprijzing Etten-Leur VTM. Hierbij is de volgende reden opgegeven: 

FOOD - OW - Corona : Onterecht e 

Ondeugdelijke reclame/ claim, -
Advertentie -

Aanprijzing _. 
invoeren als melding in mos, bestemd voor BED 

De melding met het zaaknummer 2020-0037474 

is geannuleerd door een m edewerker van het 

VTM. Hierbij is de volgende reden opgegeven: 

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED 

- -

Oud Beijerland Nederland 

Someren Nederland 

Woerden Nederland 

Etten-l eur Nederland 

Nederland 

Onbekend 

Onbekend 

Mondelinge 

Mededeling 

Bedrijf 

Onbekend 

Onbekend 

Doe 481 



FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona : Onterechte 
reclame / claim on4kliniek 
1e Middellandstraat 76 A te 
Rotterdam

vrijdag 27 maart 2020 17:08 Rob Vanderheijden: 
De melding met het zaaknummer 2020‐0037475 
is geannuleerd door een medewerker van het 
VTM. Hierbij is de volgende reden opgegeven:

invoeren als melding in mos, bestemd voor BED

on4kliniek 1e 
Middellandstraat 
76A

3021BE Rotterdam Nederland Onbekend

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

CORONA Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ Aanprijzing 
'homeopathische profylaxe'

vrijdag 27 maart 2020 19:57 Mesrits, F.E. (Fabian): 
meteen in MOS gezet omdat anders een 
annulerigszaak wordt in Inspect.

Nederland Onbekend homeopathie valt onder IGJ ‐ melding geanuleerd

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

CORONA Medische claims 
op webshop 
Supersmart.com

maandag 30 maart 2020 11:12 Dominic Frissen: 
Inspect zaaknummer 2020‐0037758
Bestemd voor BED

www.supersmart c
om

Luxemburg Onbekend SUPERSMART.COM is LUXEMBURGS bedrijf ‐ NIET IN 
BEHANDELING GENOMEN

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

CORONA Verkoop van 
supplementen met 
misleidende info gericht op 
corona door Medi Spa 
Annelies

maandag 30 maart 2020 11:27 Dominic Frissen: 
Inspect zaaknummer 2020‐0037766
Bestemd voor BED

Medi Spa Annelies Hondstraat 10 5476KT Vorstenbosch Nederland Onbekend

FOOD ‐ OW ‐ 
Ondeugdelijke 
Advertentie ‐ 
Aanprijzing

Corona ‐ Reclamefolder voor 
nanomineralen tegen 
Corona‐virus in G&W 
GezondheidsWinkel de 
Pepermolen

maandag 30 maart 2020 11:37 Dominic Frissen: 
Inspect zaaknummer 2020‐0037865
Bestemd voor BED

GezondheidsWinkel 
de Pepermolen

Oude Doelesteeg 1‐
3

8911CA Leeuwarden Nederland Onbekend

Doc 481



Bedrijf (of internetadres) webadres adres (postcode) Corona gerelateerde 
claim j/n

Corona maatregel aangeven 
geneesmiddelenwet of claim

Welk product ? opmerkingen 

Noord
Stichting Bewegen Zonder 
Pijn

www.bewegenzonderpijn.com 1060 NP N geen nvt Internetinspectie n a.v. melding mos

The Health Factory B.V. www.nanomineralen.nl en 
www.theahealthfactory.com

2105 MB J RvB MC isi ingetrokken?? Nano mineralen  Internetinspectie n a.v. melding mos

prosomatics  www.prosomatics shop 1561pk mondelinge waarschuwing vitamine d internetinspectie n.a.v. tip   (was inmidddels in onderhoud) 30‐3‐2020

thehealthhouse 1025 ga mondelinge waarschuwing vitamine c   na telfoontje binnen 24 uur opgeheven mos850885
SMPL 2061 EG mondelinge waarschuwing crowd funding nog in ontwikkeling   eenmalige actie  (fondsenwerving) mos 850915 

Perfect Health BV www.perfecthealth.nl  1181 NB N RvB GC niet corona? Vitamine D Internetinspectie n a.v. melding mos
new day /alliance facebook 1382jr mondelinge waarschuwing omega met vitamine d facebook niet afwijkend wel blog gelinkt aan website; na telefoontje opgelost.

heenskrachtigevoeding Facebook advertentie 5694CB mondelinge waarschuwing website van deze melding is leefbewust.nu
finesse bodyline advertentie in lokaal blad (MOS 

melding)
3447GK mondelinge waarschuwing ook een nieuwe (gecorrigeerde) advertentie vond ik niet goed ‐ eigenaar gaat niet 

plaatsen
wellnessline.nl Facebook en website filmpje bij 

producten
1991HC mondelinge waarschuwing filmpje op website bij vitamine‐C en curcuma preparaat (filmpje is verwijderd) 

Vitviva amsterdam facebook vitviva 1017 cb mondelinge waarschuwing vitamine c , was al rvb opgemaakt nav tip : geen coronaclaim op website. Facebook was in het Nederlands, is verwijderd.

Vitacijn https://www.facebook.com/Vitacij
n/

8431 ZA RvB ook al n oost? scrape lijst

Diane Dijt https://www.facebook.com/Praktij
kVoorNatuurgeneeskundeDrsDian
eDijt/

2012 NN geen scrape lijst

wellnessline.nl geluksstofjes com 1991HC mondelinge waarschuwing melding van KOAG‐KAG
Finesse bodyline clinic 3447GK mondelinge waarschuwing melding klager over advertentie lokaal blad ‐ advertentie is niet meer geplaatst

Young Againg  Facebook, nieuwsbrief, 
www.youngaigan.nl 
https://www.youngagain.nl/

1446 WL 1441RD J RvB MC kan hier niets over vinden 
site bestaat niet?

Vitamine C Internetinspectie n a.v. tip   (facebook) aangemeld voor nieuwsbrief

lalana huiskliniek facebook   scrape lijst  4261 aj mondelinge waarschuwing vitamine c telefonisch beproken, dag erna post verwijderd. Lijkt relatie tot FLP
onlinetosassen   onliendrogsitassen scrapelijst  9408mh mondelinge waarschuwing vitamine c telefonisch beproken, dag erna tekst aangepast.
just healthy facebook naar website  scrapelijst  7943 pe mondelinge waarschuwing vitamine c telefonisch besproken, dag erna aangepast. Is gedragstheapeute

juulskruidenhoekje  facebook (geen webshop wel 
website)scrapelijst  6591db

6591 db mondelinge waarschuwing vitamine c en d telenonisch besproken face book meteen, meteen aangepast verzen naar KOAG en NVWA
website voor de regelgeveing omtrent claims

www .nl J RvB MC Echinacea Tip via collega
www.weightworld.nl 1435 HW mondelinge waarschuwing (per e‐

mail, geen verantwoordelijk 
persoon aan de tel gekregen)

vitamine c Via project glucosamine gezien dat er ook medische claims ten aanzien van Corona. Op 
vrijdag nogmaals inspectie, artikel is verwijderd. 

https://nl.iherb.com/ 1101 CM 1118BJ 20B0048 / AA20.1802 maatregel? Door Zweden gemeld i.v.m. medische claims mbt corona. 

Klaver Health https://www.facebook.com/klaeve
rhealth

1016NA J mondelinge waarschuwing claim Weerstand support package, oa. 
Vitamine C, multi vitamine, omega 3 
en vitamine D

telefonisch besproken. Het bericht is direct verwijderd van facebook. Op de website geen 
opmerkingen gezien over corona of griep/verkoudheid.

www.phital.nl 2031 ga geen overleg expertise (ook npn)
Kalida Welke maatregel? diverse supplementen naar team zuid
Iiv Eco https://www.facebook.com/liveco

medemblik/
1671 BG J mondelinge waarschuwing claim vitamine C geen directe link naar producten via facebook. Website geen directe verkoop vitamine C 

en verder geen opmerkingen
Meukvrij met Monique nl‐nl.facebook.com › ... › Meukvrij 

met Monique › Berichten
onbekend n nvt nvt foodblogger (gesponserd?).  Kort bericht over voeding en Corona. Link naar website 

(gesponserd?) met artikel. Geen opmerkingen. 
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mijnnatuurwinkel  facebook en website  VOF 
baakermart en Eekhoorn

3905 NR j mondelinge waarschuwing resveratrol diverse supplementen telefonisch en mail; dag erna tekst verwijderd.  Website waren geen claims

Ms Frizzle Facebook en website 8501 AJ n geen nvt Nagelstudio, geen verkoop en/of aanprijzing levensmiddelen gezien

Oost
koopjesdrogisterij www.koopjesdrogist.nl 9672 AP 15 j mondelinge waarschuwing algemeen assortiment nadruk op C en 

D
bedrijf overgedragen van   naar  , blijkbaar in tussentijd webpagina 
aangepast, nog maar een enkele MC'. Daarom mondeling afgehandeld.

ORTHOMOLECULAIR 
CONSULENT 
SCHOOLDEMAN

www.facebook.com/sunshinevita
min/

7471 XX 2 j mondelinge waarschuwing D en K2

De KOLDERPOL 
(www.polderkol.nl)

https://www.facebook.com/polder
kol/

8211AW 6 j mondelinge waarschuwing Diverse kruiden

HET LICHTPUNT 
(www.hetlichtpunt.nl)

https://www.facebook.com/HILDE
SLICHTPUNT/

3262 EH 14 j mondelinge waarschuwing C

https://www .nl/ j mondelinge waarschuwing Chaga (paddestoel) wel MC mbt Corona, niet eerder gewaarschiuwd oid, daarom eerst mondeling

DianeDijt www.facebook.com/PraktijkVoorN
atuurgeneeskundeDrsDianeDijt/

2012 NN geen

Vitacijn www.facebook.com/Vitacijn/ 8431 ZA RvB vit. C MC
Nomedicine www.nomedicine.nl 7451 KP 10a j mondelinge waarschuwing C geen duidelijke Coronaclaim
allesvoorjetanden www.allesvoorjetanden.nl 7316 AA 3 j mondelinge waarschuwing C, D en K2
Pranayur www.pranayur.nl 8226 NA 30 j RvB (door  ) Product Pranayur Sensibilty 

(Ayurvedisch kruidenpreparaat mey 
o.a  het kruid Albizia)

via FB 

Morgen is nu https://www.facebook.com/Morge
nisNu.nl

3846 BX 42 j mondelinge waarschuwing vit K nieuw bedrijf eerst mondeling

Helga Nooij https://www.facebook.com/Helga
Nooij.Coach.Therapie.Bioresonanti
e.Kindertolk/

1444 HK 28 geen

Peper & Peen www.peper‐peen.nl 2282 PM 33 geen
Praktijk Swaager https://www.facebook.com/Praktij

kSwaager/
4353 BN 5 j mondelinge waarschuwing vit C, D en selenium nieuw, klein bedrijf, eerst mondeling

Zuid
Skin Health Company B.V Cellics Molenkampseweg 

20 Best; moet 
zijn Molenweide 
2 5683 DZ Best

j GNW telefonisch; bij HI op 20-
04: geen vermeldingen meer 
aangetroffen HI acc.

Cellics First telefonisch en per mail. Gesproken met . Gaat mc's direct verwijderen

Medi Spa Annelies annelies-aarts.nl Hondstraat 10 
5476 KT 
Vorstenbosch

j dd 14-4: "laatste berichten" zijn 
verwijderd 

Prae Cell en Ultimate woman webshop + "Laatste berichten" (melding was e-mail); berichten verwijderd evenals de 
vermeldingen bij de producten, óók de verplichte; nieuw mailbericht met meer uitleg; 
moet later zeker nog naar gekeken worden

All About Skin Lange Brugstraat 
91 4871CN Etten-
Leur

j Mc gebeld, MC is verwijderd van 
FB en internetsite verder geen 
MR

ScKin supergreens,omega en vitamine 
c

direct verwijderd

Vitaa B.V. vitaa.nl Laan Ten Roode 
2 5711GC 
Someren

n geen CBD is Opiumwetproduct; via MK naar IGJ

https://www .nl/bl
og/post/corona-virus-weerstand

n geen op het blog van de site In eerste instantie  niet mee eens. Telefonisch contact gehad 
gaat van de website afhalen.Op 14 april ; claims zijn verwijderd

Highcare 3000 B.V.  HIGHCARE.NL Loonsestraat 17 
5356 PB 
Neerloon

n geen nvt zou in plaatselijk krantje geadverteerd hebben met vitamine C; is geen bijlage, melder anoniem, 
niet aangetroffen
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Praktijk Waterlander praktijkwaterlander.nl Jousterweg 191 
8465 PE 
Oudehaske 

j gebeld 10-4 weer kijken Chi vitamine C gaat het van FB halen

.nl j RvB MC Spirulina blog corona virus met producten

SchoonheidssalonMarijaNa
nninga

FaceBook Ierlandlaan 50 
2713 HM 
Zoetermeer

n geen geen producten verkoop alleen link

Skin care center https://skincarecenter.nl/ Klein Lombardje 
2 5211 HJ 's-
Hertogenbosch

n geen niets kunnen vinden op FB en site

Squalan https://squalan.com/ Churchill‐laan 
179hs 1078DX 
Amsterdam

n geen niets kunnen vinden op FB en site

total beauty 
schoonheidskliniek

https://hebjehuidlief.nl/ Hoofdstraat 48 
7213 CX Gorssel

Vitacijn Naar team Oost Staat ook bij noord naar Oost
Vitakruid Naar team Noord naar Noord
hyperventilatiecoach n geen niets kunnen vinden op FB en site

Vitalize.nl / Vitstore com https://www.vitstore.com/weersta
nd.html

Galvaniweg 15 
4207 HL 
Gorinchem

n geen wel verwijzing naar weerstand normaal 

Voedjewijzerr https://www.facebook.com/voedje
wijzerr/

naar team Oost naar Oost

ZoNice Zonnestudio & 
IJssalon Harderwijk

n geen geen verkoop supplementen alleen zon

Zonnestudio SunAngel 
Maastricht

n geen geen verkoop supplementen alleen zon

seuren Health nl https://www.seurenhealth.nl/goed-
voor/corona-virus/

Kwietheuvel 20 
Venlo

j RvB MC niet in isi Seuren Nutrients, Long Schoon Cat's 
Claw + Vit C + Vit D3 200 Capsules 
Buffered Vitamine C 1000 mg 200 
Tabletten

vermelding:wat te doen tegen corona met daaronder verkoop van geneesmiddelen en 
voedingssupplementen

New Care new-care.nl prof Eijkmanweg 
2 Waalwijk

n geen vitamine C

Infinity Infinity pharma Bv Steenovenweg 
15 Helmond

j RVB MC kom er in ISI niert uit EL Monachol capsules  600 mg rode Gist 
Rijst

griepverschijnselen #virus vermeld op de site en Instagram geplaatst op 18 maart 2020 
dus na de Nl bekendmaking tav Corona

Lucovitaal.nl Lucovitaal.nl Vluchtoord Uden j RvB MC Vitamine C 1000 mg Vitamine C -Review - Immuun en weerstand - wapenen tegen ziekten en infecties

Bio Flora Health Products Breestraat 4  
4645ED Putte

j eerst gebeld toen gemaild, alles 
is nu verwijderd.

Vit C, melatonine tegen corona , blog 
op site en artikelen op FB

Vit C, melatonine tegen corona , blog op site en artikelen op FB

Cell Science nutrition BV www.celxpert.nl Tesla 5 : 6422 RG  
Heerlen

j RvB  MC Vitamine C en Lysine o.a.Vitamine C in de strijd tegen de pandemie
Vitamine C kan op vele manieren helpen om virale infecties te bestrijden Vertragen of 
blokkeren van het binnendringen en verspreiden van virussen in het lichaam etc.etc.
aminozuur lysine in de bestrijding van de pandemie

Magic Hangover  Profortis  www.divinitaeu.com Zuiddijk 1 
Helmond

j imuunsysteem en medisch 
termen ziekte van crohn 
/telefonisch contact / mail met 
benodigde info op 25 05 2020 
claims zijn van de site 

i d d

Divinita bruin alg

Kalida B.V. kalidashop.com Avenue 
Ceramiwue 221A 
6221KX 
Maastricht

ja RvB MC vitamine tegen corona Altrient C 1000mg verkomt en beschermt tegen corona

Healthypharm http://healthypharm.nl/ NIEUWE DONK 3 
4879 AC Etten-
Leur

nee

https://hebjehuidlief.nl/ nee

West
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Doc 482

CSKIN B.V. www.instagram.com/sckinnutrition PRINSES j RvBGMW vitamine C MOS klacht 850818.00 en 859891.00 medische claims m.b.t. corona, dd 1504 aangepast 
I IRENESTRAAT 68 

3261 AP 

CSKIN B.V. www.sdcinnutrition.com/ PRINSES n RvBGMW MOS klacht 850818.00 en 859891.00 medische claim m.b.t . acné, dd 1504 uit eindelijk 

IRENESTRAAT 68 aangepast 

3261 AP 

ON4 Kliniek on4kJiniek.nl + instagram le j mondelinge t oelichting GMW multi preparaat MOS klacht 850917.00 dd 0104 medische claims, dd 0804 aangepast 

Middellandst raat 
76, 3021 BE 

Healthfreaks BV www.st ayhealt hyproducts.com Einsteinlaan 28, n SW art 14 mult ivitamine en meer MOS klacht 852051.00 medische claim corona 

2289CC 
Healthfreaks BV puregarciniacambogia.nl Einsteinlaan 28" n geen 

2289CC 
Healthfreaks BV www.detoxplus.nl !i" geen 

C 

WW .com j RVB diverse vit C, D, Z ink etc scraping lijst 

Haartransplant B.V. www.haarldiniekshop.com. gel nvt geen nvt tip via mail 

D 
Holland Healt h House B.V. www.hollandhealthhouse.nl Middenzwet 10 j ,griep in het algemeen RvBGMW Bonvitam multi tip via_ , geen relat ie Corona, wel met griep. Od 2904 website onder constructie 

2291HM 
Drogisterij .net B.V. www.drogisterij.net Nijverheidsweg j RvB Davitamon weerstand tip via 

15 3251LP 
nim development www.immuunsysteemboost.nl Zuidvliet 111 j RvBGMW immuunsysteemboost kit tip via_ , dd 29042020 grot endeels aangepast 

3141 AP 

Bonusan B.V. www.bonusan comlnl Edisonstraat 64 nvt geen nvt tipvia-
3281 NC 

Kamagra.one www.kamagra.one 

~ 
j Rvb Virolow tipvia-- www .nl j, virussen algemeen RVB Habat sawda van Puur20 en Aloëpure scraping lijst 

A 

van Energetica NabJra 

Anru Import Export wwwanru.nl Zwaluwstraat 104 j RvBGMW 4Life Transfer Factor Trifactor PLUS tipvi" 
3145NH 

Go Pure Zuidlaren www.facebook.com/gopurezuidlar Kerkbrink 6a j mondelinge t oelichting GMW Solgar vitamine 03 scraping lijst, dd 07052020 direct aangepast 

en/ 9471AK 
Drogisterij van der Wielen www.facebook.comldrogisterijvan Grot est raat 10 C j RvBGMW vitamine C scraping lijst 

derwielen/ 6653 BL 

Dailyvit B.V. www.facebook..com en Anna n geen Altreint vitamine C scrapingliJst 

wwllivonlabs.nl Paulownastraat 
37 251888 

olland Pha ma bewu st wi elen.nl 7271LE 4 1 n geen vi scrapinglijst 

Brocks homeopathie www.facebook..com en 4818JE 28 n geen scrapinglijst 

www.brockshomeopathie.nl 

Cell sci ce nutriti B.V. www.cel pert.nl 2RG n gee scrapinglijst 

Healthfreaks B.V. www.facebook.com healthfreaks 2289CC28 n geen mult ivitamine AZ MOS klacht 857690.00 medische claim coroma 

en www.healtfreaks.nl 

www.facebook n geen nvt scrapinglijst 

w .nl 

De Eekhoorn VOF httes:llwww.facebook.com!eekho Holandia 108 n geen nvt scrapinglijst 

orn.marktenl en www.de- 3901GP 
eekhoorn com Veenendaal 



Drogist.nl www.drogist.nl 4462HA 23a Goes n geen nvt verniewde zoekmethode

Doc 482



Doe 483 

Bedrijf (of webadres adres (postcode) Corona claim Corona maatregel aangeven Welk product opmerkingen 
int ernetadres) j/n geneesmiddelenwet of claim 

CSKIN B.V. www.instagram.com/sckinnut rition/ PRINSES IRENESTRAAT 68 3261 AP u RvBGMW vitamine C MOS klacht 850818.00 en 859891.00 medische 

claims m.b.t . corona, dd 1504 aangepast 

CSKIN B.V. www.sckinnutriton.com/ PRINSES IRENESTRAAT 68 3261 AP n RvBGMW MOS klacht 850818.00 en 859891.00 medische 

claim m.b.t . acné, dd 1504 uiteindelijk aangepast 

ON4 Kliniek on4kliniek.nl + instagram l e Middellandstraat 76, 3021 BE û mondelinge t oelichting GMW multi preparaat MOS klacht 850917 .00 dd 0104 medische claims, 
dd 0804 aa nizeoast 

Healthfreaks BV www.stayhealthyproducts.com Einsteinlaan 28, 2289CC n SW art 14 wel ergens een link multivitamine en meer MOS klacht 852051.00 medische claim corona 

maar kleine overtreding EL 

H al :t11reaks BV oureizarciniacamboizia .nl Il inst inlaan 28, 2289CC n izeen 

~ ~ 
Il inst inlaan 2 cc n een 

.com u RVB diverse vit C, D, Zink etc scraping lijst 

Haartransplant B.V. www.haarkl iniekshop.com. Heemraadssingel 80 3021 DO nvt geen nvt tip via mail 

Holland Health www.hollandhealthhouse.nl M iddenzwet 10 2291HM U ,griep in het RvB GMW wel of geen corona Bonvitam multi t ip via , geen relatie Corona, wel met 

House B.V. algemeen griep. Dd 2904 website onder constructie 

Drogisterij .net B.V. www.drogisterij .net Nijverheidsweg 15, 3251LP û RvB Davitamon weerstand tip via 

nim development www.immuunsysteemboost.nl Zuidvliet 111 3141 AP 328 RvBGMW immuunsysteemboost kit t ip via , dd 29042020 grotendeels aangepast 

Bonusan B.V. www.bonusan.com/nl Edisonstraat 64 3281 NC nvt geen nvt tipvi 

Kama ra.one www.kama ra.one Voordïk 338 29938A li Rvb Virolow tip vi 

WW .nl û, virussen RVB Habat sawda van Puurzo scraping lijst 

algemeen en Aloëpure van Energetica 

Anru Import Export www.anru.nl Zwaluwstraat 104 3145 NH u RvBGMW 4Life Transfer Factor t ip via 
Trifactor PLUS 

Go Pure Zuidlaren www.facebook.com/gopurezuidlaren/ Kerkbrink 6a 9471 AK u mondelinge toelichting GMW Solgar vitamine D3 scraping lijst, dd 07052020 direct aangepast 

Drogisterij van der www.facebook.com/droPisteriivanderwie Grotestraat 10 C 6653 BL u RvBGMW vitamine C scraping lijst 
Wielen len/ 

Dailyvit B.V. www.facebook.com en wwllivonLabs.nl Anna Paulownastraat 37 25188B n geen Altreint vitamine C scrapinglijst 

Holland Pharma bewustwinkelen.nl 7271LE 4 1 n geen via scrapinglijst 

Brocks homeopathie www.facebook.com en 4818JE 28 n geen scrapinglijst 

www.brockshomeopathie.nl 
Cell science www.celxpert.nl 6422RG 2 n geen scrapinglijst 

. -- n 

Healthfreaks B.V. www.facebook.com healthfreaks en 2289CC 28 n geen multivitamine AZ MOS klacht 857690.00 medische claim coroma 

~ · ~ 
. n geen nvt scrapinglijst 

1 



De Eekhoorn VOF https://www.facebook.com/eekhoorn.m
arkten/ en www.de‐eekhoorn.com

Holandia 108 3901GP Veenendaal n geen nvt scrapinglijst

Drogist.nl www.drogist.nl 4462HA 23a Goes n geen nvt verniewde zoekmethode
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Aantal geinspecteerde sites 103
Nav Melding 16
Rvb 26
Anders afwijkend 36
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Voettekst [titel van factsheet] | 1 van 4 

Coronaclaims 
voedingssupplementen
Handhavingsresultaten 2020 
Deze factsheet beschrijft de wijze waarop de NVWA heeft 
gehandhaafd op onterechte coronaclaims bij 
voedingssupplementen  

Reclame maken waarin gezegd wordt dat bepaalde voedingssupplementen besmetting met het 
coronavirus (COVID-19) voorkomen of genezen is verboden. Ook het vermelden van een 
dergelijke claim op de verpakking van producten of in een webshop mag niet. In het voorjaar van 
2020 controleerde de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) voedingssupplementen 
die via internet werden aangeboden op het gebruik van dergelijke claims. Deze factsheet 
beschrijft de aanpakt en resultaten van de handhaving. 

Aanleiding en achtergrond 
In maart 2020 werd  Nederland getroffen door het coronavirus. Inspecteurs van de NVWA 
constateerden dat diverse aanbieders van voedingssupplementen hierop reageerden door bij de 
supplementen virusgerelateerde claims te maken.  Indien aan een voedingssupplement een 
eigenschap wordt toegeschreven die suggereert dat het product besmetting met het coronavirus 
kan helpen voorkomen of helpt bij de gezing wordt dit supplement een geneesmiddel volgens de 
geneesmiddelenwet (GNW) . 

Wettelijk kader 
Volgens artikel 40 lid 2 van de GNW is het te koop aanbieden van een geneesmiddel zonder 
handelsvergunning verboden. Daarnaast  is het maken van reclame voor een geneesmiddel 
zonder handelsvergunning volgens artikel 84 lid 1 van de GNW verboden. 
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Voettekst [t tel van de factsheet] | 2 van 4 

Opzet van het onderzoek. 
Op 26 maart waarschuwde de  NVWA  voor het gebruik van medische claims die betrekking 
hadden op corona in relatie met voedingssupplementen. In de publiekswaarschuwing werd  
gewaarschuwd voor reclame bij voedingssupplementen waarmee de suggestie wordt gewekt dat 
dergelijke producten helpen tegen het coronavirus. Consumenten werd gevraagd om dergelijke 
beweringen te melden bij de NVWA. 

Het gebruik van gezondheidsclaims bij voedingssupplementen is alleen toegestaan als daar binnen 
de Europese Unie wettelijk toestemming voor is gegeven. Zo is voor vitamine C een bewering dat 
het bijdraagt aan de normale functie van het immuunsysteem toegestaan. Een claim bij vitamine C 
welke een relatie legt tussen het voorkomen of genezen van een COVID-19 infectie of het leveren 
van een bijdrage daaraan is niet toegestaan. Ook grafische verwijzingen naar corona ( bijvoorbeeld 
het plaatsen van een afbeelding van het virus bij een supplement) worden gezien als een claim. Dit 
geldt eveneens voor beweringen over een supplement geplaatst in reviews en blogs behorend bij 
een te koop aangeboden supplement. 

De NVWA startte begin april met het actief handhaven op sociale media en webwinkels. Met behulp 
van zoekmachines werden websites geselecteerd waar voedingssupplementen met aan corona 
gerelateerde  claims werden aangeboden. Deze sites werden geïnspecteerd en beoordeeld door 
ervaren NVWA- inspecteurs. Meldingen die binnenkwamen naar aanleiding van de 
publiekswaarschuwing  werden bij de inspecties meegenomen. Medio april startte een EU breed 
project met dezelfde strekking. Lidstaten werd verzocht actief te zoeken naar online aanbiedingen 
van levensmiddelen met een coronaclaim. Het NVWA project sloot  hier naadloos op aan.   

Resultaten en corrigerende maatregelen. 
In totaal zijn in de maanden april-juni 103 websites geïnspecteerd. Hieronder vallen ook 16 
webwinkels die naar aanleiding van de publiekswaarschuwing door de NVWA zijn gemeld. In 62 
gevallen werd een overtreding geconstateerd. Tegen de aanbieders van deze supplementen zijn 
passende maatregelen genomen. Bij de overige geselecteerde websites kon er geen direct verband 
worden gelegd tussen een claim over corona en een te koop aangeboden supplement of was de 
claim inmiddels verwijderd in de periode tussen opstellen van een lijst met zoekresultaten en de 
datum van inspectie. De aangetroffen claims waren divers. Bij vitamine C preparaten werd vaak 
een link gelegd met het voorkomen van ziek worden na een besmetting met het virus. Andere 
preparaten beloofden een snellere genezing van  de ziekte of beweerden de gevolgen te 
verminderen. 

EU project 
In totaal zijn binnen de EU 592 overtredingen geconstateerd (stand van zaken op de website van 
de EU op 30-11-2020, inclusief de overtredingen in NL). Maatregelen in andere EU lidstaten 
kunnen verschillen van die in Nederland. In Nederland wordt zoals hierboven is aangegeven bij 
medische claims gehandhaafd op de geneesmiddelenwet.  

Conclusie 
Bij 62 van de 103 onderzochte internetbedrijven zijn niet toegelaten coronaclaims gekoppeld aan 
voedingssupplementen aangetroffen. Daarbij werd gesuggereerd dat de voedingssupplementen het 
coronavirus helpen voorkomen, verminderen of zelfs genezen. De NVWA heeft hiertegen passende 
maatregelen genomen. De bedrijven of personen achter de webwinkels of aanbieders via social 
media hebben de tekst bij hun producten binnen korte tijd moeten aanpassen. Bij een herinspectie  
controleerden inspecteurs van de NVWA of de overtreding was opgeheven. 
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titel BED20132 – CORONA CLAIMS op internet 

code versie 1.0 ingangsdatum 30-03-2020 pag. 1 van 3 

Bron: NVWA. Ongeregistreerde kopie. Een actuele versie is via intranet beschikbaar 

Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van vorige versie 

1.0 01-04-2020 Bijgewerkt door  
04 26-03-2020 gecontroleerd door ,  en  
03 26-03-2020 Bijgewerkt door  
02 20-03-2020 Bijgewerkt door  
01 16-3-2020 Eerste opzet  

1 Onderwerp 

Nederland gaat op slot vanwege de uitbraak van SARS-CoV-2 (verder te noemen: 

Coronavirus). De NVWA krijgt op 16 maart 2020 signalen dat op internet claims bij 

voedingssupplementen en levensmiddelen worden gemaakt die de indruk wekken te helpen 

bij besmetting met Coronavirus. Het lijkt er op dat op deze manier misbruik wordt gebruikt 

van de angst voor het virus. Door dit ad hoc handhavingsproject treedt de NVWA streng op 

tegen bedrijven die door middel van deze ernstig misleidende claims hun (niet-werkzame) 

producten proberen te verkopen. 

Het is de bedoeling dat er (in samenwerking met Communicatie en Persvoorlichting) tevens 

een publiekswaarschuwing komt tegen misleidende Coronaclaims. Hierin staat dat 

consumenten zulke claims kunnen melden bij de NVWA. Actie loopt (Expertise). 

2 Wettelijke basis 

Het gebruik van medische claims bij levensmiddelen (en voedingssupplementen) is niet 

toegestaan. Medische claims bij voedingssupplementen maken deze producten tot 

geneesmiddel naar aandiening. Het is verboden geneesmiddelen zonder handelsvergunning 

te koop aan te bieden (artikel 40 Geneesmiddelenwet). Ook reclame maken voor 

geneesmiddelen zonder handelsvergunning is verboden (artikel 84 Geneesmiddelenwet): 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen/verbod-op-medische-claims.  

3 Bedrijven 

De websites en social media die worden geïnspecteerd komen voort uit de volgende 
criteria:   

1. Meldingen en tips over websites en social media met Corona claims.
2. Het bedrijvenbestand die momenteel in IS staat, vermeld als bedrijf wat supplementen

verhandeld.
3. Team digitaal toezicht heeft met behulp van webscraping nieuwe bedrijven geselecteerd.

De bedrijven zijn te vinden in MOS en ISI en in bijlage 1 (scrapinglijst). Deze bijlage staat 
in de map: T:\nvwa\CV_BED\2020 Corona Claims\  

Opm. Aangezien het een ad hoc project betreft kan gedurende de looptijd de prioritering 

veranderen. Ook kan het zijn dat de scrapinglijst nog niet compleet of gemaakt is. 

Doc 486

1 1 1 



titel BED20132 – CORONA CLAIMS op internet 

code versie 1.0 ingangsdatum 30-03-2020 pag. 2 van 3 

Bron: NVWA. Ongeregistreerde kopie. Een actuele versie is via intranet beschikbaar 

4 Benodigdheden 

Toegang tot internet en social media. Technische mogelijkheid voor het maken en 

vastleggen van screenshots. Mocht de inspecteur geen account bezitten van een social 

media die moet worden geïnspecteerd dan kan hij contact opnemen met Expertise. 

5 Werkwijze 

Looptijd inspectie: 30-03-2020 t/m 30-05-2020 

De prioriteit ligt bij meldingen, klachten en tips. Vervolgens wordt de scrapinglijst (bijlage 
1) en het ISI bedrijvenbestand geïnspecteerd.

De lijst uit bijlage 1 wordt verdeeld in 4 teams. Elk team kan naar eigen inzicht deze 
website adressen onderling verdelen.  

Aangezien dit een ad hoc project betreft zullen er mogelijk gaande het project prioriteiten 
worden aangepast of andere zaken op een andere manier uitgevoerd moeten worden. Van 
de uitvoerende Inspecteurs wordt daarom enige flexibiliteit verwacht. Mochten er daardoor 
onduidelijkheden ontstaan dan kan er contact worden opgenomen met Expertise. 

5.1 Internetinspectie 

De inspecties worden uitgevoerd volgens HH04 Food 19 Werkinstructie internet inspecties 
BED. http://www.vwaintranet.nl/xmlpages/tan/files?p file id=33623.  

5.2 Aantreffen claims 

De werkwijze is identiek aan een ‘reguliere’ internetinspectie. In afwijking van de werkwijze 
wordt er bij deze internetinspecties alleen geacteerd als er een medische claim m.b.t. 
Corona en een supplement of levensmiddel wordt geconstateerd.  

Aangezien alle maatregelen die in het kader van dit project worden genomen de GNW 
betreffen zijn er geen betaalde her-inspecties.  

medische claim: 

20191120 
Werkwijze handhav

6 Registratie. 

6.1 ISI 

- Registreer de uitgevoerde inspectie en de geconstateerde inspectiebevindingen in ISI.
Bezoekreden: “AL internetinspectie”.
- Als de inspectie voortkomt uit een MOS melding dan in ISI als bezoekreden AL (nav)
klacht/voeds.vergift. invullen
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code versie 1.0 ingangsdatum 30-03-2020 pag. 3 van 3 

Bron: NVWA. Ongeregistreerde kopie. Een actuele versie is via intranet beschikbaar 

- Gebruik inspectielijst: “BBHH2034 BED Internet Corona claims (BED20132)”.
- Indien de inspectie voortkomt uit een MOS melding moet ook de IL Klacht worden
ingevuld.

Let op: er wordt altijd een inspectie ingeboekt, ook als er geen afwijking of 

overtreding is geconstateerd. 

6.2 Archivering 

Op de T schijf staat in de map T:\nvwa\CV_BED\2020 Coronaclaims een Excel bestand 

waarin de resultaten van de inspectie kunnen worden ingevuld.  

7 Interventie 

De interventie wordt uitgevoerd zoals deze op de publiek toegankelijke website van de 

NVWA is gepubliceerd. Er wordt een uitzondering gemaakt voor (kleine) onbewuste 

overtreders die echt van niets weten. Deze eerst (telefonisch) benaderen en uitleggen wat 

er is geconstateerd en wat daar de gevolgen van (kunnen) zijn. Met deze overtreder wordt 

een korte termijn afgesproken, als deze termijn is verlopen dat geldt ook voor hun het 

eerder genoemde Interventie Beleid.  

Let op: 
Voor medische claims op facebook en andere social media geldt het volgende voorbehoud, 
indien de medische claim wel voldoet aan alle voorwaarden om een maatregel op te leggen, 
maar duidelijk in een besloten groep is geuit dan kan er niet volgens het 
interventiebeleid worden opgetreden. Neem dan contact op met de overtreder en geef aan 
dat de medische claim niet is toegestaan en moet worden verwijderd. 

 Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met Expertise of een BED inspecteur 

die kennis van zaken heeft. 

IB02-SPEC32: https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/toezicht-

maatregelen-en-boetes/interventiebeleid/interventiebeleid-bijzondere-eet-en-drinkwaren-

bed. 

8 Arbo, milieu en veiligheid 

Niet van toepassing. 

9 Divers 
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Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van vorige versie 

1.5 29-04-2020 n.a.v. input skypeoverleg bijgewerkt door 
1.0 01-04-2020 Bijgewerkt door  
04 26-03-2020 gecontroleerd door  en  
03 26-03-2020 Bijgewerkt door  
02 20-03-2020 Bijgewerkt door  
01 16-3-2020 Eerste opzet  

1 Onderwerp 
Nederland gaat op slot vanwege de uitbraak van SARS-CoV-2 (verder te noemen: 
Coronavirus). De NVWA krijgt op 16 maart 2020 signalen dat op internet claims bij 
voedingssupplementen en levensmiddelen worden gemaakt die de indruk wekken te helpen 
bij besmetting met Coronavirus. Het lijkt er op dat op deze manier misbruik wordt gebruikt 
van de angst voor het virus. Door dit ad hoc handhavingsproject treedt de NVWA streng op 
tegen bedrijven die door middel van deze ernstig misleidende claims hun (niet-werkzame) 
producten proberen te verkopen. 

Het is de bedoeling dat er (in samenwerking met Communicatie en Persvoorlichting) tevens 
een publiekswaarschuwing komt tegen misleidende Coronaclaims. Hierin staat dat 
consumenten zulke claims kunnen melden bij de NVWA. Actie loopt (Expertise). 

2 Wettelijke basis 
Het gebruik van medische claims bij levensmiddelen (en voedingssupplementen) is niet 
toegestaan. Medische claims bij voedingssupplementen maken deze producten tot 
geneesmiddel naar aandiening. Het is verboden geneesmiddelen zonder handelsvergunning 
te koop aan te bieden (artikel 40 Geneesmiddelenwet). Ook reclame maken voor 
geneesmiddelen zonder handelsvergunning is verboden (artikel 84 Geneesmiddelenwet): 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen/verbod-op-medische-claims.  

3 Bedrijven 
De websites en social media die worden geïnspecteerd komen voort uit de volgende 
criteria:   

1. Meldingen en tips over websites en social media met Corona claims.
2. Scrapelijst van Facebook accounts
3. Bedrijven uit ISI. Er wordt gewerkt aan een lijst van bedrijven die lid zijn van de NPN en

tevens onder de toezicht van de NVWA staan. Wanneer de lijst is samengesteld zaldeze
worden opgenomen in deze werkinstructie

De bedrijven zijn te vinden in MOS en ISI. De scrapelijst van Facebook accounts staat in de 
map: T:\nvwa\CV_BED\2020 Corona Claims\  

Opm. Aangezien het een ad hoc project betreft kan gedurende de looptijd de prioritering 
veranderen. Ook kan het zijn dat de scrapinglijst nog niet compleet of gemaakt is. 

4 Benodigdheden 
Toegang tot internet en social media. Technische mogelijkheid voor het maken en 
vastleggen van screenshots. Mocht de inspecteur geen account bezitten van een social 
media die moet worden geïnspecteerd dan kan hij contact opnemen met Expertise. 
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titel BED20132 – CORONA CLAIMS op internet 

code versie 1.0 ingangsdatum 30-03-2020 pag. 2 van 3 

Bron: NVWA. Ongeregistreerde kopie. Een actuele versie is via intranet beschikbaar 

5 Werkwijze 
Looptijd inspectie: 30-03-2020 t/m 30-05-2020 

De prioriteit ligt bij meldingen, klachten en tips. Vervolgens wordt de scrapinglijst (bijlage 
1) en het ISI bedrijvenbestand geïnspecteerd.

De lijst uit bijlage 1 wordt verdeeld in 4 teams. Elk team kan naar eigen inzicht deze 
website adressen onderling verdelen.  

Aangezien dit een ad hoc project betreft zullen er mogelijk gaande het project prioriteiten 
worden aangepast of andere zaken op een andere manier uitgevoerd moeten worden. Van 
de uitvoerende Inspecteurs wordt daarom enige flexibiliteit verwacht. Mochten er daardoor 
onduidelijkheden ontstaan dan kan er contact worden opgenomen met Expertise. 

5.1 Internetinspectie 

De inspecties worden uitgevoerd volgens HH04 Food 19 Werkinstructie internet inspecties 
BED. http://www.vwaintranet.nl/xmlpages/tan/files?p_file_id=33623.  

Aantreffen claims 
De werkwijze is identiek aan een ‘reguliere’ internetinspectie. In afwijking van de werkwijze 
wordt er bij deze internetinspecties alleen geacteerd als er een medische claim m.b.t. 
Corona en een supplement of levensmiddel wordt geconstateerd.  

Aangezien alle maatregelen die in het kader van dit project worden genomen de GNW 
betreffen zijn er geen betaalde her-inspecties.  
De her inspecties vallen niet binnen dit project en moeten losstaand van dit project in ISI 
en SPIN worden geboekt.  

medische claim: 

20191120 
Werkwijze handhav

6 Registratie. 

6.1 ISI 

- Registreer de uitgevoerde inspectie en de geconstateerde inspectiebevindingen in ISI.
Bezoekreden: “AL internetinspectie”.
- Als de inspectie voortkomt uit een MOS melding dan in ISI als bezoekreden AL (nav)
klacht/voeds.vergift. invullen
- Gebruik inspectielijst: “BBHH2034 BED Internet Corona claims (BED20132)”.
- Indien de inspectie voortkomt uit een MOS melding moet ook de IL Klacht worden
ingevuld.
- Als uit de inspectie blijkt dat er bedrijfsmatig via facebook of de website van een bedrijf
voedingssupplementen worden verhandeld wordt het bedrijf onder eigen naam in ISI
ingeschreven.
- Inspecties op facebook waar geen naam of adres kan worden gevonden kunnen in ISI
onder Facebook ingeboekt.
Let op: er wordt altijd een inspectie ingeboekt, ook als er geen afwijking of
overtreding is geconstateerd.
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titel BED20132 – CORONA CLAIMS op internet 

code versie 1.0 ingangsdatum 30-03-2020 pag. 3 van 3 

Bron: NVWA. Ongeregistreerde kopie. Een actuele versie is via intranet beschikbaar 

6.2 Archivering 
Op de T schijf staat in de map T:\nvwa\CV_BED\2020 Coronaclaims een Excel bestand 
waarin de resultaten van de inspectie kunnen worden ingevuld.  

7 Interventie 
De interventie wordt uitgevoerd zoals deze op de publiek toegankelijke website van de 
NVWA is gepubliceerd. Er wordt een uitzondering gemaakt voor (kleine) onbewuste 
overtreders die echt van niets weten. Deze eerst (telefonisch) benaderen en uitleggen wat 
er is geconstateerd en wat daar de gevolgen van (kunnen) zijn. Met deze overtreder wordt 
een korte termijn (maximaal drie dagen) afgesproken, als deze termijn is verlopen dat 
geldt ook voor hun het eerder genoemde Interventie Beleid.  

Let op: 
Voor medische claims op facebook en andere social media geldt het volgende voorbehoud, 
indien de medische claim wel voldoet aan alle voorwaarden om een maatregel op te leggen, 
maar duidelijk in een besloten groep is geuit dan kan er niet volgens het 
interventiebeleid worden opgetreden. Neem dan contact op met de overtreder en geef aan 
dat de medische claim niet is toegestaan en moet worden verwijderd. 

 Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met Expertise of een BED inspecteur 
die kennis van zaken heeft. 

IB02-SPEC32: https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/toezicht-
maatregelen-en-boetes/interventiebeleid/interventiebeleid-bijzondere-eet-en-drinkwaren-
bed. 

8 Arbo, milieu en veiligheid 
Niet van toepassing. 

9 Divers 
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Wij zijn bezig met facebook toezicht op verkoop supplementen waarvan men beweert dat ze corona 
voorkomen of genezen 

Ik heb de juridische nota nog eens nagelopen en eigenlijk vind ik daarin geen antwoord op zaken 
waar we nu tegenaan lopen maar die misschien al wel zijn uitgekristalliseerd 

Besloten pagina’s 
- Mogen we toezicht houden op besloten facebook pagina’s en maatregel nemen op

overtredingen die we daar tegenkomen? We kunnen hier niet actief naar op zoek gaan
natuurlijk maar komen er via een melding bijvoorbeeld. M.i. is voldaan aan het
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Proportioneel vanwege het risico voor de
volksgezondheid en aan het tweede beginsel is voldaan omdat het niet op een andere
manier kan (subsidiariteit). Zie ook de uitspraak ECLI:NL:CBB:2015:191 ‘Goltex’:
inspecteurs gingen mee op een dagtocht zonder zich als zodanig bekend te maken.

- Hoe worden we dan lid? Er werd in de nota een mogelijkheid genoemd om fake naam te
gebruiken maar wel met als werkgebied NVWA inspecteur. Is dat voldoende? Zie vorige
antwoord. Vanwege het subsidiariteitsbeginsel moeten we zo min mogelijk gebruik maken
van valse gegevens. Dus zo eerlijk mogelijk, bv alleen de voornaam gebruiken.

- As er een naam van een bedrijf of tel nummer of email adres wordt genoemd kunnen we
die dan gebruiken zonder verdere toestemming van wie dan ook? Dat lijkt mij niet nodig
als we op een normale manier kennis kunnen nemen van die gegevens.

Open pagina’s 
- Is een open facebook pagina te zien als “normale winkel” welke alleen gebruik maakt van

facebook als medium? Persoonlijk zou ik dat wel zou zien Mee eens.
- Dan kunnen we ook direct gebruik maken van alle gegevens die daar op staan toch? Is

immers door iedereen normaal benaderbaar en verschilt daarin niet van een webwinkel.
Klopt.

Groet 
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The Netherlands Food and Product Safety Authority NVWA). 

Status of Corona claims made on food supplements.  

( For practical reasons Corona is used instead of the official name) 

The NVWA started a project to investigate claims related to curing or preventing Corona made on 
food supplements.  

This is done in two ways: 

- By scraping the internet for products offered with a Corona claim, in the Dutch language,
for the Dutch market and situated in The Netherlands

- By investigating complaints from consumers and other interested parties made after a
public warning on the NVWA website.

First results. 

Webscraping 

Scraping facebook resulted in 56 “hits”. These are now being  investigated but it seems that a lot 
of these facebook pages are not related to products actually being offered for sale. 

Inspectors are also trying to find webshops linking Corona to food supplements. The general feeling 
is that there are only a small number of webshops actually making these claims.  

What is often seen is that the link is made with supporting the immune system for instance with an 
allowed vitamin C claim. Something like: “ Vitamin C contributes to the normal function of the 
immune system.” 

Consumer -/ other parties complaints: 

Up till now the NVWA registered about 20 complaints. These are being investigated 
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Start bijeenkomst Corona claims Skype    01-04-20

Aanwezig:  

Na enige vertraging wordt om 10.30 de bijeenkomst gestart, tijdens de bijeenkomst worden er veel vragen 
gesteld en beantwoord. Onderstaand een beknopte samenvatting van het overleg. 

Q&A 
Vanuit de regio zijn er vragen en opmerkingen gesteld. Deze worden door verwerkt tot een Q&A. Dit 
document wordt door bijgehouden en staat hier: T:\nvwa\CV_BED\2020 Coronaclaims. 

Scrapinglijst 
deze zal door  worden opgeschoond, de bedrijven worden vervolgens doorgezet naar de regio’s. 

MOS 
Er is vraag naar een overzicht van alle MOS klachten, afspraak is dat  de klachten doorzet naar de 
regio’s. Het zou daarom het handigst zijn dat  deze lijst maakt en bij houdt. De volgende werkafspraak is 
gemaakt. De inspecteurs houden de gedane inspecties bij in de Excel lijst. In deze lijst wordt een kolom 
toegevoegd, in deze kolom kan worden genoteerd of de Inspectie voortkomt uit MOS/Scrapelijst/ISI of 
anderszins. 

 heeft toegezegd dat hij de door hem verzamelde klachten en meldingen die niet in MOS komen 
verzameld in de map T:\nvwa\CV_BED\2020 Coronaclaims\Social media screenshots e.d 

Facebook/Instagram 
Naar verwachting zal een aanzienlijk deel van de (MOS)meldingen gaan over FB of Insta. Een aantal 
Inspecteurs hebben geen FB en/of Instagram account, dat betekent dat het in voorkomende gevallen niet 
mogelijk is om de melding volledig af te handelen. De volgende werkafspraak is gemaakt. De desbetreffende 
inspecteur probeert de klacht in eerste instantie zelf af te handelen, immers op FB is niet altijd een account 
nodig om de benodigde content te bekijken en vast te leggen. Als een inspecteur er niet uitkomt neemt hij 
of zij contact op met een inspecteur die wel een account heeft op de eerder genoemde social media. 
West overlegd met Zuid  en Noord overlegd met Oost  

Interventie 
De klein onbewuste overtreder is geen scherp afgebakende definitie, toch is er op grote lijn wel 
overeenstemming met wat onder een kleine onbewuste overtreder moet worden verstaan. Indien er bij deze 
groep een overtreding op het gebied van MC wordt geconstateerd wordt deze eerst (telefonisch) benaderd. 
In het gesprek wordt duidelijk gemaakt wat de overtreding is en wat de consequenties zijn als de 
overtreding niet snel (max. drie dagen) wordt opgeheven. 
Voor de overige overtreders geldt het IB zoals deze op de website van de NVWA is gepubliceerd. 

 vraagt of er een sjabloon beschikbaar is voor het opstellen van een RvB,  biedt aan dat bij 
vragen en dergelijke  contact op kan nemen met haar. 

Inspectielijsten, ISI en SPIN 
Er wordt altijd een inspectie ingeboekt, ook als er geen overtreding is geconstateerd. Indien de inspectie 
voortkomt uit een klacht worden er twee lijsten ingevuld. IL klacht en IL Corona. Deze uren worden dan in 
SPIN ook onder klacht weggeschreven. In ISI wordt dan de bezoekreden AL (nav) klacht/voeds.vergift. 
gebruikt. 
Als de inspectie voortkomt uit de scrapinglijst of eigen initiatief wordt alleen de IL Corona ingevuld en 
worden de uren in SPIN onder Corona weggeschreven. 

Kennisgeving Rapport van Bevindingen 
Volgens het IB wordt een overtreder middels een kennisgeving op de hoogte gebracht van de overtreding. 
Bij dit project wordt er voor gekozen om de overtreder zo spoedig mogelijk ook telefonisch op de hoogte te 
brengen van de overtreding. Op deze manier wordt ook de overtreding zo snel als mogelijk opgeheven. 

WVTTK   
De vraag is of het juridisch houdbaar is dat er voor kleine onbewuste overtreder een uitzondering op het 
bestaande IB wordt gemaakt. geeft aan dat het een ad hoc project betreft en dat er bijzondere 
omstandigheden zijn waardoor de gekozen manier van werken zeker te billijken is.  

geeft aan dat er gaandeweg het project nog vragen en kwesties op zullen duiken waar we nu nog 
geen weet en dus ook geen antwoord op hebben. Het beste is om gewoon maar te starten. Als er vragen of 
problemen zijn dan moeten we elkaar zoveel mogelijk helpen om deze op te lossen. 
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Bijeenkomst Corona claims Skype  23-04-20

Aanwezig:  

Na enige vertraging wordt om 10.15 de bijeenkomst gestart, doel van de bijeenkomst is om onderling af te 
stemmen, vragen te stellen aan Expertise en de voortgang te bespreken. 

Er is  geen agenda,  zal de vragen beantwoorden die vooraf zijn gesteld, gedurende de Skype sessie is 
er uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen. 

Vragen. 
- is het goed om een nieuwe scrapelijst te laten maken? Tot nu toe is de enige lijst die er is een lijst van

, deze lijst is samengesteld uit Google search resultaten.  is van mening dat digitaal toezicht
hiervoor aan de lat staat. Van diverse kanten wordt dat beaamt, maar het lijkt erop dat het bij digitaal
toezicht geldt; veel geblaat maar weinig wol.  zal nogmaals aan digitaal toezicht vragen of er een
scrapelijst gemaakt kan worden. Ze wil ook horen als dit om wat van reden niet kan.
De afspraak is dat  eerst afwacht waar digitaal toezicht mee komt voor hij zelf gaat scrapen

- hoe wordt een Facebook inspectie ingeboekt in ISI, hier zijn de meningen over verdeeld. De afspraak
wordt dat als uit de inspectie blijkt dat het bedrijfsmatig is en er voedingssupplementen worden verhandeld
op facebook of de website van het bedrijf, het bedrijf onder eigen naam in ISI wordt ingeschreven.
Inspecties op facebook waar geen naam of adres kan worden gevonden kunnen in ISI onder Facebook
ingeboekt. Het voordeel is dat dan alle ‘corona’ inspecties waar geen n.a.w. gegevens van bekend zijn
centraal worden geregistreerd.  zal dit opnemen in de werkinstructie.

- IGJ heeft opgeroepen om misverstanden bij hun te melden, vindt er nu geen overlap plaats?  meld
dat er contact is met IGJ en dat er tot nu toe nog geen meldingen bij IGJ binnen zijn gekomen.

Mededelingen 
De EU wil ook dat er toezicht op niet NL sites en dergelijke komt. heeft dit afgehouden, hij voorziet 
veel gedoe met officiële vertalingen en dergelijke. Dit omdat het wel vrij vaak voorkomt dat bijvoorbeeld een 
Fins bedrijf, gericht op Finland op een NL server staat en vanuit NL gehost word. 

 meldt dat er vanuit de EU enige druk is om ook claims m.b.t. griep en/of anti-virale werking in het 
project mee te nemen. heeft dit met veel moeite af kunnen houden. Er wordt gevraagd wat je moet 
doen wanneer blijkt dat bijvoorbeeld een Corona MOS melding niet specifiek op corona is gericht maar op 
bijvoorbeeld griep of anti-virale werking.  meldt dat dan wel gewoon opgetreden kan worden conform 
IB. Het is meer dat we niet actief gaan zoeken op griep of anti-virale werking. 

Herinspecties 
De werkwijze voor HI is niet opgenomen in de werkinstructie. In projectprotocol staat dat HI onder project 
vallen. Na enig overleg wordt door  besloten dat HI niet binnen het project vallen, dat daardoor de 
telling voor Expertise lastig wordt is bekend.  zal het protocol aan laten passen.  zal dit in 
de werkinstructie opnemen.   
Een vraag vanuit de regio welke termijn we voor HI aan moeten houden wordt nu niet beantwoord. 
Expertise zal hierover overleg plegen en komt erop terug. Actie  

Werkwijze bij vaststellen medische claim. 
Als er een MC wordt vastgesteld bij een (kleine) onbewuste overtreder wordt deze gebeld en moet hij binnen 
drie dagen de MC’s hebben verwijderd. Dus na maximaal drie dagen kijk je nogmaals en zijn de MC’s 
verwijderd is de zaak afgedaan. 
Een andere zaak is het als er een MC is vastgesteld bij een bewuste overtreder. Deze wordt volgens de 
procedure in kennis gesteld via een kennisgeving. Aangezien dit project hoge prioriteit heeft kun je je 
afvragen of na vaststellen van de overtreding het bedrijf ook niet direct telefonisch of via mail op de hoogte 
moet worden gesteld, immers we willen dat de overtreding zo spoedig mogelijk wordt opgeheven.  
Na enige discussie spreken we af dat de kennisgeving als voldoende wordt beschouwd. Let daarbij wel op 
dat de kennisgeving zo spoedig mogelijk door ‘het systeem’ gaat zodat deze binnen een week bij het bedrijf 
op de mat ligt. Daarnaast kan de inspecteur op eigen initiatief ook bellen of mailen om de overtreder op de 
hoogte stellen. 
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Doe 492 

Prioritering werkzaamheden 
Er is enige verwarring over de prioritering van de werkzaamheden . Dit omdat ook het project Glucosamine is 
gestart, 1111 geeft aan dat Corona voorrang heeft en binnen het Corona project is de prioritering MOS 
meldingen / FB Scrapelijst van 1111 / Bedrijven uit ISI. - geeft aan dat deze volgorde niet in de 
werkinstructie staat. - zal dit aanpassen in de werkinstructie . 

In verband hiermee meld 1111 dat er ideeën zijn om de bedrijven aangesloten bij NPN te controleren op 
Corona claims. NPN heeft hun leden minstens tweemaa l gewaarschuwd, bij deze bedrijven zou j e dus geen 
Corona claims (meer) verwachten. Dit idee wordt nog nader onderzocht, mocht het ten uitvoer worden 
gebracht dan worden we daar van op de hoogte gebracht. 

STAVAZA. 
Zuid. Mos is bij een aantal collega's nog in behandeling, de Scrapelijst is afgewerkt en er is inmiddels 
begonnen met eigen bedrijven. 
West. MOS zo goede als af, MOS bedrijven van - moeten nog worden overgedragen. Inmiddels ook 
begonnen aan de Scrapelijst. 
Noord. MOS zo goed als afgewerkt. -en■ zijn begonnen met de Scrapelijst, Als 1111 klaar is met 
het schrijven van de RvB's zal ze aansluiten om de scrapelijst af te werken 
Oost. Nog enkele in MOS plus nog een aanta l die v ia - zijn binnengekomen. Nog niet begonnen 
met de scrapelijst. 

WVTTK. 
- geeft aan dat in de Cloud FB niet altijd goed benaderbaar is, door het vaste I P adres wordt vaker 
gevraagd om in te loggen, dit is bij het vastleggen een lastige factor. Algemeen geldt dat als om wat voor 
reden de inspectie niet uitgevoerd kan worden op en met de tools die de NVWA beschikbaar stelt het 
ophoudt. Op eigen initiatief kan een inspecteur via 'werk around' en dergelijke verder gaan zodat de 
inspectie alsnog kan worden uitgevoerd. 
1111 geeft aan dat op een website van de NPN namelijk www.supplementeninfo.nl informatie staat die niet 
in lijn is met de richtlijnen van de NVWA en het voedingscentrum. Aangezien het voorkomt dat websites die 
we moeten inspecteren doorlinken naar deze website kan dat tot problemen leiden. Wellicht dat de NPN 
door de NVWA moet worden benaderd om dit probleem op te lossen. Actie-



Korte factsheet handhavingsacties op COVID-19 ( hierna genoemd Corona) claims. 

Inleiding 

In maart 2020 werd ook in Nederland duidelijk dat de Coronapandemie ging toeslaan. 

Dit had ook gevolgen voor werkzaamheden binnen de NVWA. . Projecten waarbij fysieke inspecties 
nodig waren werden uitgesteld indien de voedselveiligheid niet in gevaar kwam. Andere inspecties 
werden naar voren gehaald. Inspecteurs maar ook diverse andere organisaties constateerden dat 
er nogal wat werd beweerd over effecten die het gebruik van bepaalde voedingssupplementen 
zouden hebben op het voorkomen of genezen van Corona. Het domein bijzondere eet en 
drinkwaren (BED) voert  regelmatig internet inspecties uit en dan met name op het gebied van 
claims gemaakt in relatie tot voedingssupplementen. Omdat men deze inspecties vanuit een 
kantooromgeving kan uitvoeren werd de focus hiernaar verlegd.  

Indien aan een voedingssupplement een eigenschap wordt toegeschreven welke suggereert dat het 
product ziek worden door het virus kan helpen voorkomen, de effecten van een infectie kunnen 
beperken of men kan genezen van Corona wordt volgens de geneesmiddelen wet (GNW) dit 
supplement een geneesmiddel. Volgens artikel 40 lid 2 van de GNW is het te koop aan bieden van 
een geneesmiddel zonder handelsvergunning, en dit zal in her geval van supplementen met een 
corona claim vaak wel het geval zijn, verboden. Verder is het maken van reclame voor een 
geneesmiddel zonder handelsvergunning volgens artikel 84 lid 1 van de GNW verboden.  

De claimsverordening 1924/2006 zal in dit geval niet vaak van toepassing zijn omdat het leggen 
van een relatie tussen Corona en het gebruik van het supplement al gauw van het product een 
geneesmiddel naar aandiening maakt. 

De etiketteringsverordening 1169/2011 verbied in artikel 7 ook het geven van misleidende 
informatie of het toeschrijven van enige medische werking  aan  levensmiddelen maar in Nederland 
gaat de GNW boven de levensmiddelenwetgeving. Er werd besloten internet inspecties uit te 
voeren op claims bij supplementen gerelateerd aan Corona (COVID-19). Het gebruik van dergelijke 
claims maakt van een supplement een geneesmiddel.  

Twee weken later zette ook de EU een breed Corona claim project uit waar diverse lidstaten aan 
deelnamen. Nederland kon hier naadloos bij aansluiten. 

Opzet van het onderzoek. 

Op 26 maart plaatste de NVWA op haar website een bericht waarin werd gewezen op het gebruik 
van claims die betrekking hadden op Corona in relatie met voedingssupplementen.  

Hierin werden consumenten gewaarschuwd tegen reclames van verkopers van 
voedingssupplementen die de suggestie wekken dat hun producten helpen tegen het Coronavirus. 
Aan consumenten werd ook gevraagd indien zij dergelijke beweringen bij supplementen tegen 
kwamen deze bij de NVWA te melden.  

Het actief handhaven op sociale media en webwinkels werd begin april opgestart. Met behulp van 
google werden websites geselecteerd waar voedingssupplementen met aan Corona gerelateerde  
claims werden aangeboden. Deze sites werden geïnspecteerd en beoordeeld door ervaren NVWA 
inspecteurs. Meldingen die binnenkwamen naar aanleiding van de oproep op de NVWA site werden 
bij de inspecties meegenomen. 

Halverwege april startte ook een EU breed project met dezelfde strekking. Lidstaten werd verzocht 
actief te zoeken naar online aanbiedingen van levensmiddelen met een corona claim. De resultaten 
daarvan moesten aan de EU gerapporteerd worden. 

Zie https://ec.europa.eu/food/safety/official controls/eu-co-ordinated-control-plans/covid-19 en 
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Resultaten. 

In totaal zijn in de maanden april-juni 103 websites geïnspecteerd. Hieronder vallen ook 16 
webwinkels welke naar aanleiding van de waarschuwing op de NVWA website zijn aangemeld.  In 
62 gevallen werd een overtreding geconstateerd waarvan 26 resulteerden in het opmaken van een 
Rapport van Bevindingen voor een overtreding van de geneesmiddelenwet. Boetes op basis van de 
geneesmiddelenwet zijn erg hoog en kunnen oplopen tot 100.000 Euro en meer. 

De aangetroffen claims waren divers. Bij vitamine C preparaten werd vaak een link gelegd met het 
voorkomen van ziek worden na een besmetting met het virus. Andere preparaten beloofden een 
snellere genezing van  de ziekte of propageerden de gevolgen te verminderen. 

Niet altijd werd in de tekst verwezen naar Corona maar werd door grafische vormgeving van de 
website rondom het product de suggestie wel gewekt. Ook dit wordt gezien als een claim en is 
daarom ook als zodanig beoordeeld. 
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PROJECTPROTOCOL 

Project BED20132 – CORONA CLAIMS 

Publiek belang Voedselveiligheid 

Keten --- 

Domein Bijzondere eet- en drinkwaren 

Strategische opdracht nvt 

Doel project Verhoging naleving wetgeving op voedings- en gezondheidsclaims 
en medische claims. 

Openbaarmaking --- 

Gewenst resultaat Geselecteerde webwinkels zijn geïnspecteerd op gebruik van claims 
bij product specifiek op het gebruik van corona of virus 
(handhaving) 

Beschikbare capaciteit 300 uur 

Beschikbaar budget -- 

Tijdverantwoording Tijdrubriek retribueerbare inspecties: 
BWHH BED DERDEN Bijzondere eet- en drinkwaren 

Tijdrubriek:  
BBHH BED VWS Bijzondere eet- en drinkwaren 
Projectcode SPIN:  
BED20132 CORONA CLAIMS 

Contactpersonen Programmering Ontwikkeling & Ondersteuning  

-- 

Expertise Front 

  -- 

Uitvoerende divisie(s) Afdeling LAB SPC 

 -- 

Betrokken teams HH IG Tm Food Noord, HH IG Tm Food Oost, HH IG Tm Food Zuid en 
HH IG Tm Food West (BED-specialisme) 

Mijlpalen Looptijd project: 15-03-2020 t/m  
Looptijd Inspectie: 20-03-2020 t/m 20-05-2020 
Looptijd herinspecties: 
Projectrapportages: 30-06-2020 
Evaluatie: 31-09-2020 

Doelgroep & Selectiecriteria Doelgroep/product: 
Bedrijven die op internet supplementen verhandelen met het 
gebruik van niet toegestane medische claims  

Normtijd -- 

Aantal Audits -- 

Inspecties 

Monsters -- 

Profiel medewerkers Inspecteurs bijzondere eet- en drinkwaren 

Interventiebeleid Interventiebeleid mbt medische claims en gezondheidsclaims (IB spec 
32) 
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Doe 494 

https://www .nvwa.nl/ over-de-
nvwa/documenten/export/veterinair/ks-
documenten/interventiebeleid/ib02-spec32-bij lage-1-v1 

Relatie andere nvt 
project en/ organisaties 

Links naar Documentatie en werkwijzen 
Documentatie/lijst en Toelichting Link/ PDF 

Werkinst ructie 

Inspect ielijst xxxx BBHH2034 BED Internet Corona 
claims (BED20132) 

Monsterkenmerk / --
analysepakket 

Vakinformijijg --
Projectspecifieke bijlagen --
Bedrij ven lij~ --
Handleiding tijdschrijven Tîjdschrijven Handleiding Tijdsch rijven Afdeling Industrie 

Afdeling Industrie 2020 

Facturering --

Versiebeheer 
Versie Datum Redacteur Toelichting 

0.1 18-03-2020 Projectcoördinator Init iatief opsta rten protocol, contactpersonen 
programmering informeren en zorgen dat de inhoudelijk 

voorbereidingen starten volgens planning 

0.2 Expertise 1 e inhoudelijke invulling projectspecifieke zaken ter 
voorbereiding op werksessie 

0.3 3-hoeks 

0.7 Projectcoördinator Check uren, tijdschrijfcodes e.d. in relatie tot AK 
Programmering 

1.0 Team programmering Werkwijzerversie 

2.0 1-4-2020 - Aanvullingen 
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