
Over Lifeplus 
Een bedrijf waar u in kunt geloven



Ons verhaal
Bij Lifeplus gaat alles wat we doen –  
alles wat we zijn – over het bereiken van 
één enkel, simpel doel: mensen helpen  
om zich goed te voelen.

Onze oprichters kwamen bij elkaar door een gedeelde passie 
voor gezondheid, welzijn en het helpen van andere mensen. 
Die passie is nog steeds de drijvende kracht achter Lifeplus.

Onze voedingssupplementen kunnen mensen helpen om 
een gezonder, gelukkiger leven te leiden.

We stellen mensen in staat om hun dromen te verwezenlijken 
door middel van een flexibele mogelijkheid om thuis te werken, 
die gebaseerd is op enthousiasme en een verlangen om 
anderen te helpen.

Door onze kennis en ervaring op het gebied van welzijn te 
delen, bieden we een leidraad voor iedereen die een gezonde 
levensstijl wil volgen.



Bestaat er zoiets als een “Lifeplus-
persoon”? Ja en nee.

Nee, omdat we geloven dat iedereen 
een individu is. Iedereen heeft z’n 
eigen overtuigingen, gedachten, hoop, 
motivaties en dromen. Bij Lifeplus 
accepteren we verschil niet alleen –  
we moedigen het aan.

Ja, want we hebben door de jaren heen 
gemerkt dat de mensen die met ons 
samenwerken, als werknemers of als 
partners, een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken delen.

We stelden dit voorbeeldprofiel samen. 
Niet iedereen heeft al deze kenmerken. 
En sommige mensen ontwikkelen hun 
vaardigheden mettertijd door middel van 
onze ondersteuningsprogramma’s. Kijk 
hoeveel kenmerken u met ze deelt.

Onze mensen: individuen  
met een talent om anderen 
te helpen



Een Lifeplus-persoon is een “mensenmens”

Waarden

 Ethisch

 Authentiek

 Respectvol

 Zelf-gemotiveerd

 Vrijheidslievend

Persoonlijkheid

 Houdt ervan om anderen te helpen

 Goede communicatie

 Hoge emotionele intelligentie

 Optimistisch

 Goede luisteraar

 Medeleven

Geniet van

 Verwerven en delen van kennis

 Producten met een hoge kwaliteit

 Zinvolle relaties

 Omgaan met oprechte mensen

 De controle nemen over het eigen leven



Onze filosofie…
Er is een Latijnse spreuk: mens sana in corpore sano.
Dit betekent: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Dat raakt de kern van onze filosofie.  
Welzijn kan niet strikt gedefinieerd worden 
in termen van fysieke gezondheid. Het 
omvat de hele mens.

Daarom spreken we over holistisch welzijn.

Er zit een nog een andere kant aan onze 
filosofie. Die gaat over het helpen van 
anderen te leren zichzelf te helpen.

Of dat nu betekent hun persoonlijke 
welzijn verbeteren of hun dromen te 
verwezenlijken d.m.v. de Lifeplus-kans, 
dit betekent alles voor ons.

We vatten het allemaal samen in 
deze spreuk:

… Als experts in natuurlijk welzijn, met een absolute 
betrokkenheid om anderen te helpen, geven we mensen de 
mogelijkheid om hun leven te transformeren.



Onze aanpak: kwaliteit,  
inspiratie, verantwoordelijkheid
Alles wat we doen, van nieuwe producten tot nieuwe 
evenementen, begint met onze filosofie. En onze aanpak 
om die filosofie tot leven te laten komen, draait om kwaliteit, 
inspiratie, en verantwoordelijkheid.

Kwaliteit
We hebben een passie om de beste 
kwaliteitsproducten aan u te leveren.
Door de overgrote meerderheid van 
onze producten te fabriceren in onze 
eigen faciliteit in Batesville, Arkansas, 
Verenigde Staten, kunnen we een kwaliteit 
garanderen die ongeëvenaard is.

We houden elk detail in de gaten, van de 
zuiverheid van onze basisingrediënten 
aan de bron tot de samenstelling van het 
eindproduct. Niets verlaat ons gebouw 
totdat we er absoluut zeker van zijn dat het 
voldoet aan onze exacte normen. 

Inspiratie
Sinds Bob Lemon Lifeplus oprichtte, 
hebben we nieuwe producten gelanceerd 
die mensen kunnen helpen om gezonder 
en gelukkiger te leven…

…en we begrijpen dat echt welzijn wordt 
bereikt als geest, lichaam, levensstijl en 
dieet allemaal in perfecte harmonie zijn.

Verantwoordelijkheid
Alles over de wijze waarop we zaken 
doen, van de werkomstandigheden 
voor onze fabrieksmedewerkers 
tot het compensatieplan dat we 
ontwikkeld hebben voor onze partners, 
tot et uitzoeken van onze natuurlijke 
ingrediënten, is gebaseerd op het idee 
van respect voor elkaar en een stevige  
ethische context.

Omdat we vastberaden zijn om 
mensen over de hele wereld te helpen 
betere levens te leiden, hebben we 
partnerschappen ontwikkeld met 
vrijwilligersorganisaties die werken met 
een aantal van de armste mensen in 
de wereld, om ook hun levenskwaliteit 
te verbeteren. Of het nu door het 
ondersteunen van schoonwaterprojecten 
is, of door te investeren in betere 
onderwijsmogelijkheden, we willen  
een positief verschil maken voor het  
welzijn van anderen.





We zijn trots op de kwaliteit van onze voedingssupplementen. Door de beste ingrediënten, de meest recente wetenschappelijke 
methoden en gespecialiseerde inzichten, produceren we producten van topkwaliteit tegen een redelijke prijs.Kwaliteit bij elke stap 

Vanaf het vinden van de juiste ingrediënten...

Alleen de beste kwaliteit 
ingrediënten worden 
geselecteerd

Binnenkomende 
ingrediënten worden 
dubbel gecheckt tegen 
eerder genomen 
monsters 

Actieve 
ingrediëntenniveaus 
worden gecontroleerd 
om consistentie en volle 
potentie te garanderen 

Getest op contaminatie 
(microbieel, pesticiden, herbiciden,  
oplosmiddelen en zware metalen)

Garanderen dat capsules hard 
genoeg zijn om bijeen te blijven

Verpakkingslabels zijn  
duidelijk en informatief

Gekozen ingrediënten  
geïdentificeerd met monstername voor 

toekomstige referentie

Garanderen dat capsules vloeibaar 
genoeg zijn om te verteren

Afgeleverd op tijd, week  
op week, jaar op jaar

Controle op het  
niveau van actieve  

ingrediënten  
(vitaminen, mineralen, andere 
hoofdnutriënten, aminozuren,  

enzymen en antioxidanten)

Ingrediënten zo 
mengen dat het totale 
effect groter is dan de 

individuele effecten 

Garanderen  
dat producten  

in elke verpakking 
hetzelfde zijn

om de perfecte formule te produceren... tot  het fabriceren volgens de hoogste normen

Hoe wordt de kwaliteit verzekerd 
gedurende de productie?
We hebben een rigoureus 
kwaliteitscontroleproces. Door de 
meeste producten zelf te vervaardigen, 
garanderen we dat onze hoge normen 
worden gehandhaafd door het hele 
productieproces heen. 

Waarom zijn niet alle producten 
afkomstig van organische 
bronnen?
Indien mogelijk zijn onze ingrediënten van 
organische herkomst. In sommige gevallen 
zijn de meest geschikte en voedzame 
ingrediënten niet organisch. U kunt erop 
vertrouwen dat alle ingrediënten zorgvuldig 
getest worden om te garanderen dat ze 
van topkwaliteit zijn en afkomstig uit de 
beste bronnen 

Hoe worden essentiële 
ingrediënten bewaard tijdens het 
productieproces?
Nutriënten kunnen beschadigd worden 
en in kwaliteit achteruitgaan door 
blootstelling aan hitte, wat tot gevolg 
heeft dat ze hun voedingswaarde deels 
verliezen. Daarom gebruiken we een 
gevoelige verwerkingsmethode, koude 
productverwerking genaamd, waar geen 
hitte bij betrokken is. Dit zorgt ervoor 
dat de werkzaamheid van vitaminen en 

enzymen volledig behouden blijft en dat u 
de beste voedingswaarde krijgt. t. 

Waar worden tabletten van 
gemaakt?
Onze ‘makkelijk te slikken’-tabletten 
worden samengehouden door onze 
speciale PhytoZyme Base. Deze unieke 
formule wordt gemaakt uit een breed scala 
van vruchten en groenten, die de meeste 
van onze tabletten geschikt maakt voor 
vegetariërs. Kijk voor meer informatie op 
onze labels.

Zijn uw producten  
allergie-vriendelijk?
Al onze producten zijn duidelijk gelabeld. 
Als u allergisch bent voor specifieke 
ingrediënten, zoals zuivel, graan of lactose, 
lees dan het label zorgvuldig en controleer 
of het product geschikt is voor u.  

Hoe worden supplementen 
gefabriceerd?
We fabriceren de meeste van onze 
producten zelf in de VS. Dankzij jarenlange 
ervaring, gebruiken we beproefde 
processen en ingrediënten van topkwaliteit 
om een optimaal product te produceren.   

Vaak gestelde vragen
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