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BrainBooster helpt uw werknemers beter mentaal te presteren!

Introductie BrainBooster

Achtergrond
Elke dag weer krijgen onze hersenen een stortvloed aan informatie voorgeschoteld via uiteenlopende
apparaten en media. Omdat onze hersencapaciteit beperkt is, kunnen we niet alle informatie verwerken en
ervaren hierdoor steeds vaker een gevoel van spanning. Dit principe heet information overload. Ons brein
kan alleen bij blijven door alle inkomende informatie globaal en snel te scannen. Doordat we onszelf dit
automatisme aanleren, verandert door de neuroplasticiteit van onze hersenen vervolgens fysiek ons brein.
Dat heeft tot gevolg dat we ook zo blijven functioneren buiten onze computers en internet om. Goed en voor
langere tijd concentreren wordt hierdoor steeds lastiger.
Mental overload
Tevens vraagt de huidige prestatiemaatschappij veel van ons. We moeten steeds meer, maar hebben daar
niet altijd de tijd of energie voor. De combinatie van deze prestatiemaatschappij en information overload
kan leiden tot mental overload. We maken meer fouten, worden minder productief, vergeetachtig en minder
creatief. Concentreren wordt moeilijker en ontspannen lukt door ons volle hoofd eigenlijk ook niet goed.
Steeds meer mensen krijgen tegenwoordig zelfs te maken met burn-out klachten.
Boost your Mental performance
Met de wetenschappelijke adviezen en producten van BrainBooster geven we je alle middelen in handen om
juist in vroeg stadium mental overload te voorkomen en je mentale prestaties te verbeteren. Dit doen we door
ons specifiek te richten op drie belangrijke aspecten die van invloed zijn op jouw Mental Performance:
ZOOM concentratie en mentale energie
ZEN ontspanning en goede nachtrust
MOOD positieve stemming en motivatie
Alleen als ze alle drie bijdragen, lever jij je beste prestaties.
En heb je net even wat minder Zoom, Zen of Mood...?
BOOST dan je mental state met de BrainBooster adviezen en producten!

Boost your Mental Performance

Phyto Synergy Formulas

Wetenschappelijke productformuleringen
Phyto Synergy vormt de basis van de BrainBooster producten. In de
natuur zijn er veel stoffen aanwezig die elkaars werking optimaal
versterken. Plantaardige stoffen (phyto dus) werken vaak in synergie
met specifieke vitamines en mineralen, aminozuren of andere
plantaardige stoffen. Onze wetenschappers bezitten de expertise
om, aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, de
meest effectieve hoeveelheden en combinaties van ingrediënten te
kunnen selecteren.
Je vindt in onze formules altijd organische verbindingen, die je lichaam herkent als
lichaamseigen. Daarnaast gebruiken we specifieke vitaminen en mineralen die het
opnameproces versnellen. Door deze hoge biologische beschikbaarheid weet je zeker dat je
lichaam alle ingrediënten daadwerkelijk optimaal kan opnemen voor het beste resultaat.
Phyto Synergy is veilig, natuurlijk en effectief!
Kwaliteit
BrainBooster stelt de hoogste eisen aan kwaliteit en betrouwbaarheid van haar ingredïenten en producten.
We werken hierom strict via het HACCP protocol en speciaal voor topsporters werken we mee aan het NZVT.
Het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport controleert batchgewijs in een daarvoor
bevoegd en gecertificeerd laboratorium. Door onze producten te gebruiken die onderdeel zijn van het
NZVT-systeem, krijgen (top)sporters maximale zekerheid en garanderen wij onze kwaliteit.

Kwaliteit en Veiligheid

Custom BrainBooster Producten
Custom CombiBox Gold
Inhoud:
2 sachets ZoomBooster
2 sachets ZenBooster
1 strip met 16 capsules MoodBooster
Custom verpakking in samenspraak

Leuk als geschenk voor uw werknemers of relaties
Aanbieding voor
bedrijven:

5,99 (ex 6% btw)

Minimale orderhoeveelheid: 1000 verpakkingen
Levertijd: 4 weken
Normale verkoopwaarde: 13,71

Custom CombiBox Silver
Inhoud:
2 sachets ZoomBooster
2 sachets ZenBooster
Custom verpakking in samenspraak

Aanbieding voor
bedrijven:

3,49 (ex 6% btw)

Minimale orderhoeveelheid: 1000 verpakkingen
Levertijd: 4 weken
Normale verkoopwaarde: 6,67

Custom SamplePack
Inhoud:
1 sachet ZoomBooster
1 sachet ZenBooster
Custom brochure in samenspraak

Aanbieding voor
bedrijven:

1,99 (ex 6% btw)

Minimale orderhoeveelheid: 500 verpakkingen
Levertijd: 5 werkdagen

Bedrijfsaanbieding

BrainBooster producten

ZoomBooster: Zoom In!
ZoomBooster helpt je bij grote mentale
inspanning. De Phyto Synergy Formula zorgt
snel voor extra focus en scherpte om je
mentale prestaties te verbeteren. ZoomBooster
houdt de geest helder en is goed voor je
concentratie en geheugen. Neem ZoomBooster
daarom voor een belangrijke presentatie of
kantoormeeting en je bent direct klaar om
optimaal mentaal te presteren.

ZenBooster : Get Zen!
Voor je Mental Performance is het van essentieel
belang dat je na een drukke dag ook ontspant.
Net zoals een sporter zijn lichaam na een fysieke
inspanning laat rusten, moet je brein dat ook na
een mentale prestatie. ZenBooster ondersteunt
in stress-situaties en is rustgevend bij mentale
druk. Ideaal dus als je wat zenuwachtig bent voor
een presentatie of om je na een inspannende dag
snel weer helemaal Zen te voelen.

14,95 in onze
webshop

8 sachets: Goed voor concentratie en geheugen
Met trehalose, ginseng, guarana, L-theanine,
jodium, maltodextrine en vitamine B5

14,95 in onze
webshop

9 sachets: Ontspanning bij innerlijke onrust
Met valeriaan, L-theanine, magnesium,
vitamine B5 en passiflora

Zoom en Zen

BrainBooster producten

MoodBooster: Good Mood!
Mentaal goed presteren is lastig wanneer je niet
lekker in je vel zit. Oorzaken van een mentale
dip kunnen verschillen, maar vervelend is het
altijd. MoodBooster is speciaal ontwikkeld om je
gedurende vier dagen tot maximaal twee weken
extra te ondersteunen in tijden dat je even wat
somberder bent. Met een ochtendcapsule bij het
ontbijt en een avondcapsule bij de maaltijd zit
je snel weer goed in je vel!

SamplePack
In het BrainBooster SamplePack combineren
we een ZoomBooster en een ZenBooster
sachet. Op deze manier kan iedereen op een
laagdrempelige en gratis* kennis maken met
twee van onze producten.
*Wanneer een klant na het proberen van ons SamplePack
een bestelling plaats, ontvangt deze klant het
aankoopbedrag van het SamplePack als korting terug op
een nieuwe bestelling.

14,95 in onze
webshop

32 capsules: Goed voor de gemoedstoestand
Met N-acetyl L-Tyrosine, vitamine B6,
magnesium en 5-HTP

Mood en Sample

2,50 in onze
webshop

Succes op kantoor
Free Business Display

Ideaal op kantoor

Inhoud:
1 Display met
20 sachets ZoomBooster
20 sachets ZenBooster
en 4 informatieposters
Levertijd: 3 werkdagen
Bedrijfsaanbieding: gratis*
*binnen 2 weken kunt u navullingen bestellen of de Display gratis retourneren

Navullingen voor Business Display

Voordelig groter inkopen

Inhoud:
Aantal sachets* Prijs per sachet
100			0,79 (ex 6% btw)
500			0,76 (ex 6% btw)
1000			0,69 (ex 6% btw)
Levertijd: 3 werkdagen
Vraag voor een voordelige maandelijkse afname naar onze abonnementsvorm
*Sachets ZoomBooster en ZenBooster kunnen naar wens gecombineerd worden

Affiliate partner

Partnership

Bent u geïnteresseerd om via uw eigen netwerk
BrainBooster producten te promoten en zo affiliate partner te worden?
Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Voor vragen
kunt u ons altijd
bereiken!

info@brainbooster.com
+31 (0)15 203 0806

BRAINBOOSTER.COM

Kennis vanuit BioClin

Moederbedrijf BioClin
BrainBooster is onderdeel van BioClin International BV.
Dit succesvolle Nederlandse bedrijf specialiseert zich al
I N T E R N AT I O N A L
sinds 1989 in medische zelfzorgmiddelen en gezondheids-producten
en is medisch gecertificeerd volgens de hoge standaarden van
ISO13485. BioClin is in meer dan zestig landen actief in de markt, verkoopt jaarlijks miljoenen producten en heeft
diverse buitenlandse vestigingen. Het bedrijf heeft een sterke focus op innovatie en heeft al diverse patenten
ontwikkeld. Het belangrijkste patent is dat van het 2QR-complex:
een effectief, veilig en natuurlijk alternatief voor antibiotica.
BioClin werkt uitsluitend met actieve plantaardige ingrediënten op een volledig wetenschappelijke wijze.
Alle producten worden volledig klinisch verantwoord en onderzocht. De zelfzorgproducten van BioClin worden
geadviseerd door medische professionals en in verschillende landen ook vergoed door verzekeraars. Door het
grote succes heeft BioClin al diverse (internationale) ondernemingsprijzen gewonnen.
De wetenschappers van BioClin ontwikkelen onder dezelfde hoge standaard de Phyto Synergy Formulas voor
BrainBooster. Daarnaast geven ze vanuit hun verschillende expertises de beste adviezen over voeding, de
hersenen en routines. Dit maakt de hoogwaardige formules van BrainBooster uniek en geeft BrainBooster tevens
een innovatieve, wetenschappelijke en uitermate professionele positie in de markt van voedingssupplementen.

Bezoek
brainbooster.com
voor meer
informatie

Our Science Team

BrainBooster B.V.
Delftechpark 55
2628XJ Delft
www.brainbooster.com
info@brainbooster.com
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