
Overzicht	  niet	  toegestane	  claims	  Albert	  Heijn	  
	  
Allerhande	  september	  2015	  

-‐ citroenen	  helpen	  je	  lever	  op	  te	  schonen	  (pagina	  68)	  
-‐ citroen	  is	  goed	  voor	  je	  huid	  (pagina	  69)	  
-‐ cacao	  zit	  vol	  met	  antioxidanten	  (pagina	  69)	  
-‐ citroensap	  stimuleert	  de	  stofwisseling	  en	  de	  reinigende	  werking	  van	  de	  lever	  

(pagina	  73)	  
-‐ aan	  honing	  wordt	  een	  geneeskrachtige	  werking	  toegeschreven,	  vanwege	  de	  

enzymen	  zou	  het	  de	  keelpijn	  verzachten	  en	  het	  is	  rijk	  aan	  antioxidanten	  (pagina	  
90)	  

-‐ bruine	  rijststroop	  bevat	  weinig	  fructose	  (pagina	  92)	  
-‐ er	  wordt	  groene	  stevia	  geadviseerd,	  dat	  is	  wettelijk	  verboden	  (pagina	  92)	  

	  
Allerhande	  oktober	  2015	  

-‐ cranberry’s	  bevatten	  antioxidanten	  (pagina	  120,	  nummer	  2)	  
-‐ in	  rode	  kool	  zit	  vitamine	  C	  en	  K,	  kalium	  en	  ijzer,	  voedingsstoffen	  die	  goed	  zijn	  

voor	  onder	  meer	  je	  botten,	  spieren	  en	  je	  bloed	  (pagina	  121,	  nummer	  3)	  
	  
Allerhande	  november	  2015	  

-‐ Verkouden	  ?	  Eet	  vaker	  spruitjes	  want	  die	  zijn	  rijk	  aan	  vitamine	  C	  (pagina	  40,	  
nummer	  4)	  

-‐ Zoals	  kalium	  (gunstig	  voor	  je	  bloeddruk)	  en	  fosfor	  (goed	  voor	  je	  botten)	  (pagina	  
40,	  nummer	  4)	  

-‐ Granaatappels	  voor	  vruchtbaarheid	  (pagina	  55)	  
-‐ Amandelmelk	  is	  een	  prima	  plantaardige	  vervanger	  van	  gewone	  melk:	  dat	  is	  niet	  

zo	  wat	  betreft	  eiwit	  (pagina	  74)	  
-‐ Havermout	  zorgt	  voor	  een	  stabiel	  bloedsuiker	  (pagina	  87)	  

	  
	  
Bonusfolder	  week	  42	  2015	  

-‐ Spruiten	  zijn	  rijk	  aan	  foliumzuur	  en	  dat	  zorgt	  voor	  goede	  weerstand	  (pagina	  7)	  
	  
Bonusfolder	  week	  48	  2015	  

-‐ Paprika	  bevat	  foliumzuur	  ,	  vitamine	  C	  en	  B6.	  Dit	  zorgt	  mede	  voor	  een	  goede	  
weerstand	  (pagina	  6)	  

	  
Displays	  in	  de	  winkel	  in	  het	  najaar	  2015	  

-‐ goede	  weerstand:	  vitamine	  C,	  foliumzuur	  
-‐ stralende	  huid:	  vitamine	  A	  en	  vitamine	  C	  
-‐ extra	  energie:	  kalium	  
-‐ boerenkool:	  houdt	  huid	  gezond	  	  
-‐ citrusvruchten:	  vitamine	  C	  houdt	  de	  weerstand	  op	  peil	  
-‐ pompoen:	  vitamine	  C	  draagt	  bij	  aan	  een	  goede	  weerstand	  

	  
Verpakking	  maart	  2016	  	  

-‐ voorgesneden	  champignons	  125	  gram:	  bron	  van	  vitamine	  B2	  en	  B3:	  deze	  houden	  
de	  huid	  gezond	  	  



-‐ voorgesneden	  kastanjechampignons	  125	  gram:	  bron	  van	  vitamine	  B2:	  goed	  voor	  
het	  gezichtsvermogen	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  


