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Healthcaps Contactgegevens
François HaverSchmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden
Nederland
Mail: info@healthcaps.nl
Tel: 058-3690590
Website: www.healthcaps.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Healthcaps.nl
Instagram: https://www.instagram.com/healthcaps
Twitter: https://twitter.com/HealthCaps
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1. HEALTHCAPS “EASY TO GO”
Graag willen wij u kennis laten maken met een nieuw uniek product.
Een gezonde natuurlijke capsule genaamd Healthcaps! Healthcaps is een aanvulling van pure,
natuurlijke vitaminen en mineralen die ieder mens elke dag nodig heeft.
Healthcaps zijn plantaardige capsules met daarin
gevriesdroogde groenten en fruit. Deze leveren wij in
verschillende verpakkingen, onder andere in de “easy to
go” dagbox, de weekbox & de retailbox.
In een weekbox zitten 7 verschillende dagboxen met een
gevarieerd aanbod aan groenten en fruit en
koudgeperste Levertraan. De groenten die in de boxen
zitten zijn: Maca, Moringa, Ginkgo biloba, Spirulina,
Artisjok, Wortel, Broccoli, Chlorella, Boerenkool, Rode
biet, Spinazie, Kurkuma en Paddenstoel. Daarnaast zitten
er verschillende vruchten in de boxen: Guarana,
Healthcaps Dagbox
Mangosteen, Passievrucht, Framboos, Bramen en
Avocado. Tevens zijn ook de Goji bes, Acai bes, Blauwe bes, Cranberry en Camu Camu toegevoegd
aan de boxen.
Onze fruit en groente capsules zijn 100%
natuurlijk, ze bevatten dus geen enkele
kunstmatige toevoegingen.
Het doel van Healthcaps is om een fantastisch
“easy to go” alternatief te bieden voor
mensen die niet de dagelijkse hoeveelheid
groente en fruit consumeren. De Healthcaps
capsules zijn een natuurlijke en plantaardige
bron van vitaminen en mineralen.
Healthcaps werkt samen met arbeidscentrum
Sneek. Het arbeidscentrum in Sneek verzorgt
een dagbesteding aan mensen met een
verstandelijke beperking. Hier worden onze
dagboxen en weekboxen gereed gemaakt.
Healthcaps werkt ook samen met Linda de
Healthcaps Weekbox
Pagter. Linda heeft een studie gedaan naar gezonde voeding. Zij heeft ons
geholpen met de samenstellingen van de dagboxen en de weekbox. Zo hebben wij ervoor gezorgd
dat iedere box de juiste mix van vitaminen, mineralen, fytonutrienten, aminozuren en antioxidanten
bevat.
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2. HET PROCES
2.1 Vriesdrogen
Alle producten/grondstoffen van de Healthcaps zijn 100% natuurlijk. Ze worden puur geoogst en
binnen twee weken gevriesdroogd. Het vriesdrogen werkt als volgt: bij vriesdrogen wordt het water
uit de groente en het fruit verwijderd. Dit wordt gedaan door eerst de groenten en het fruit onder
zeer lage temperatuur in te vriezen. De groenten en het fruit wordt tussen de -30 en -80 graden
Celsius bevroren. Vervolgens wordt de druk in de vriezer verlaagt. Door langzaam de temperatuur
onder het vriespunt te verhogen, verandert het ijs langzaam in waterdamp.
Als het waterdamp is onttrokken blijft er droog maar alsnog zeer gezond voedsel over. Dit komt
doordat alleen het vocht is onttrokken. De verbindingen en de gezonde eigenschappen uit het
voedsel worden behouden. Daarnaast is ook de smaak sterker geworden. Na dit proces blijft er
alleen nog super gezond poeder over.
Bij vriesdrogen is er geen sprake van een verhittingsproces, dit is nog een reden waarom alle
voedingstoffen worden behouden. Wanneer je verse groenten en fruit verhit gaan er tussen de 20%
en 50% aan voedingstoffen verloren. Deze voedingstoffen worden dus wel behouden in de
gevriesdroogde groenten en fruit. Dit proces is 100% natuurlijk en er is geen enkel chemisch- of
verhittingsproces aan te pas gekomen. Hierdoor blijven alle vitaminen & mineralen intact.

2.2 Capsules
De groenten en fruit poeders worden in natuurlijke, vega capsules gecapsuleerd. Deze vega capsules
worden gemaakt van cellulose. Cellulose is afkomstig van de overblijfselen van het schors en hout
van de dennenboom. Hieruit wordt de (Hydroxypropylmethyl )cellulose gehaald en in combinatie
met 8% water is dit de perfecte capsule. Het voldoet aan alle eisen en is beter dan de oude gelatine
capsule. Gelatine capsules hebben een dierlijke oorsprong. Onze capsules bevatten geen
ingrediënten van dierlijke oorsprong, maar zijn juist 100% plantaardig.
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3. DOELGROEP
3.1 Consumenten
Healthcaps is de oplossing voor de consument die onderweg is en weinig tijd heeft om aan de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vitaminen en mineralen te komen. Met onze “easy to go”
dagbox in je tas, kom je op een gemakkelijke manier aan je dagelijkse hoeveelheid vitaminen en
mineralen. De exclusieve en overzichtelijke uitstraling van de verpakking helpt de consument
herinneren om 3 maal daags 2 capsules in te nemen.
De consument die Healthcaps gebruikt, bepaalt hoe en wanneer de capsules worden geconsumeerd.
Zo zullen er consumenten zijn die Healthcaps dagelijks willen gebruiken, maar het is ook geschikt
voor de consumenten die op sommige dagen te weinig tijd hebben om een gezonde maaltijd te
bereiden met de (ADH) aan vitaminen & mineralen.
Het product heeft een exclusieve uitstraling waardoor de consument interesse toont in het product.
Naast dat het er aantrekkelijk uitziet voor de consument is het met de opvallende verpakking een
hele mooie reminder om aan uw dagelijkse vitaminen & mineralen te denken.

3.2 Retail
Bij de fysieke winkels waar Healthcaps verkocht worden is het van belang dat het product op de
juiste positie in de winkel ligt. Wij hebben daarom een Retail verpakking ontwikkelt die erg
uitnodigend, compact en praktisch is voor op de toonbank. Bij het afrekenen willen klanten de
dagbox bekijken dankzij het aantrekkelijke uiterlijk van de verpakking en zal de consument zelf naar
het product gaan informeren. Mocht de klant dagelijks te weinig groente en fruit consumeren en wil
deze wel wat extra vitaminen en mineralen gebruiken, dan zal Healthcaps snel tot verkoop gaan
leiden.
Mocht de consument het product vaker willen
gebruiken, dan kunnen zij het besluit nemen om
meerdere dagboxen te kopen. Wij hebben voor
iedere dag van de week een verschillende box
zodat de consument dagelijks een gevarieerd
aanbod aan groente en fruit capsules binnen krijgt
met natuurlijke vitaminen en mineralen. Voor
wekelijks gebruik hebben wij de weekbox en daar
zitten 7 verschillende dagboxen in. Voor
maandelijks gebruik hebben wij de (retailbox) met
daarin 28 dagboxen, voldoende voor 4 weken.
Healthcaps Retailbox
Healthcaps is een uniek nieuw product die zijn positie nog moet zien te veroveren
in de markt. De doelgroep die Healthcaps wil bereiken is erg breed. Vooral in de
gehaaste, drukke tijd waarin wij nu leven wil Healthcaps een grote bijdragen gaan leveren aan een
gezondere levensstijl voor heel veel mensen in onze maatschappij.

“We kunnen allemaal dagelijks een extra vitaminen power boost gebruiken”.
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Healthcaps legt de focus op reformwinkels, gezondheidswinkels, natuurwinkels, biologische
supermarkten en drogisterijen. Naast de doelgroep die zich bewust met voedingssupplementen
bezig houdt denken wij ook overige branches van zorg tot horeca.
De consument die veel onderweg is en veel reist voor werk, weinig tijd heeft om zich dagelijks bezig
te houden met een gezonde voeding. Ondanks dat de consument dit dagelijks wel nodig heeft en
graag zou willen nastreven, maar door een tekort aan tijd daar niet aan toe komt.
Wij zijn op dit moment ook actief bezig om de hotelbranche te benaderen. Hotels kunnen ook de
easy to go dagbox in de minibar van hotelkamers aanbieden. Gericht op mannen en vrouwen in het
zakenleven die veel onderweg zijn en weinig gezonde voeding binnen krijgen. Tevens kunnen ook
tankstations en winkels waar mensen langskomen die onderweg zijn een grote speler voor
Healthcaps worden.
Hiernaast zijn we voor kinderen bezig om een speciale “kidsbox” te ontwikkelen. Naast de voeding
die kinderen dagelijks binnen krijgen, hebben zij ook vaak een tekort aan vitaminen en mineralen. In
onze kidsbox is de (ADH) aan vitaminen en mineralen compleet gemaakt, als aanvulling op de
dagelijkse voeding van kinderen. De spanning die ouders krijgen op het moment dat ze hun portie
niet binnen krijgen kan hierdoor worden opgelost, door de kinderen na de maaltijd nog een capsule
te geven.
De doelgroep van Healthcaps is zeer breed, daarom zijn wij opzoek naar de juiste distribiteurs die
samen met ons een groot succes van Healthcaps gaan maken.

4. BRANDING
4.1 Online
Online bieden wij Healthcaps aan via de website www.healthcaps.nl, op deze site kunnen de
consumenten onder andere een weekbox bestellen die brievenbus proof is. Hiernaast zijn de
Healthcaps te koop middels bol.com plus een aantal grote vergelijkingssite/ aanbieders op het
internet.
Verder zijn wij de afgelopen weken ook erg actief geweest in het benaderen van online
gezondheid/voedingswinkels. Wij bieden ze een goede start marge en ze kunnen ook middels
verschillende kanalen bijvoorbeeld: tradetracker en daisycon, affiliatepartner worden. Zo krijgt
Healthcaps ook online veel exposure. Hiernaast kunnen wij ook de verkoop via dropshipping
aanbieden.
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4.2 Marketing
Ook qua marketing gaan wij op verschillende vlakken het product zichtbaar maken in de markt.
Om de aandacht van de winkeliers te trekken willen wij met de juiste distribiteurs gaan
samenwerken.
De winkeliers kunnen Healthcaps via de vertrouwde distribiteurs, waar ze hun goederen normaal
gesproken bestellen, inkopen. Wij hebben al veel leuke reacties ontvangen van winkeliers die
Healthcaps willen opnemen als het bij de groothandel te koop is.
Ook zijn wij op verschillende beurzen te vinden om Healthcaps zichtbaar te maken bij winkeliers en
consumenten, zoals de Bio Beurs in Zwolle.
Tevens bieden wij de distributeurs en winkeliers waarmee wij een samenwerking aangaan een goede
service en winstmarge. Om de vraag bij de consument zo groot mogelijk te maken, bieden wij alle
winkels een pro-actieve service. Dit betekent dat wij alle winkels die bij de distribiteurs Healthcaps
inkopen gaan bezoeken met een kort advies/sales gesprek.
Daarnaast zorgen wij, in samenspraak met de winkelier, dat het product in de winkel gepromoot kan
worden. Een medewerker van ons gaat dan Healthcaps introduceren in de winkels/retailers aan de
consument.
Hier krijgen wij natuurlijk veel feedback “omtrent positionering en ons product” en nog belangrijker:
hierdoor kunnen wij de sales en “commitment to sell” verhogen.

4.3 Social Media
Om Healthcaps nog meer zichtbaar te krijgen bij de consument zijn wij ook met Social Media een
actieve rol gaan spelen. Zo plaatsen wij regelmatig nieuwe items op onze Facebook, Instagram en
Youtube kanaal en trachten een grote community te bouwen. In samenspraak met de winkelier
kunnen wij een foto plaatsen dat Healthcaps daar wordt verkocht of een korte vlog plaatsen op ons
Youtube kanaal. Ook alle media items kunnen hierop getoond worden en onze “wist u dat” zullen wij
regelmatig voorbij laten komen via Social Media.
Bovendien staan wij in contact met bloggers en vloggers die ons product bij de juiste doelgroep
kunnen promoten.
Verder zijn wij bereid om de nodige input te geven op het gebied van marketing die nodig is om een
groot succes van Healthcaps te maken.
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4.4 Partners
Om dit succes te behalen zijn wij opzoek naar de juiste partners om healthcaps “easy to go” op de
juiste wijze in de markt te positioneren. Het is een vrij nieuw product dat zijn positie in de markt nog
moet veroveren. Maar wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste partners, Healthcaps een bijdrage
kan leveren aan extra sales en winstmarges.
Wij zijn sinds 1 september 2017 actief bezig om verschillende verkoopkanalen te benaderen en te
introduceren met Healthcaps. Op dit moment hebben een aantal grote spelers in de markt
aangegeven erg enthousiast te zijn over Healthcaps en zijn wij in gesprek met verschillende partijen
die samen met ons het product in de markt willen gaan zetten.

5. PRIJS EN MARGE
De inkoopprijs voor de retail berekenen wij met een marge van 40% over de inkoopprijs.
Zie hieronder de beknopte calculatie voor de Dagbox en Retailbox.
Dagbox
€ 2,21 - inkoop retail
€ 0,88 - 40% marge retail
--------------------------------------------------------------------------------€ 3.09 advies verkoop excl. Btw 6%
€ 3,27 advies verkoop incl.
Retailbox
€ 61,88 - inkoopprijs retail
€ 25,75 - 40% marge retail
----------------------------------------------------------------------------------€ 86,63 advies verkoop excl. Btw 6%
€ 91,82 advies verkoop incl.
Dropshipping - bieden wij aan tegen een retailmarge 30%
Affiliate partner - bieden wij aan tegen een retailmarge van 20%
Vervolgaankopen online* - bieden wij aan tegen een retailmarge van 10%

*wij kunnen alle aankopen volgen middels EAN system & klantsysteem zodoende kunnen wij de online vervolgaankopen
koppelen aan de retailer waar de initiële aankoop is gedaan.
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6. VERSCHILLENDE BOXEN & INHOUD
Sunny Vitamin Day €3,25
Ingrediënten: gevriesdroogde groente & fruit: 500mg
camu camu, 500mg chlorella extract, 500mg
boerenkool, 500 mg levertraan “gefermenteerde
kabeljauwolie” + veenbeszaadolie antioxidant &
ongebleekte bijenwas, 400mg artisjok, Vitamine D3
“1000IE is 500%ADH” uit lanoline, Vitamine K2
“58mcg is 58%ADH’’ uit menaquinone, Vitamine C
“3mg is 5%ADH0” uit ascorbyl palmitaat,
plantaardige cellulose (capsules).
Natural Vitamin Day €3,25
Ingrediënten: gevriesdroogde groente & fruit:
500 mg rode bieten poeder, 500 mg, 500 mg
levertraan “gefermenteerde kabeljauwolie” +
veenbeszaadolie antioxidant & ongebleekte
bijenwas, 450 mg spirulina, 450 mg blauwe
bosbes poeder, 300 mg kurkuma extract, 150 mg
bioperine (zwarte peper- extract), plantaardige
cellulose (capsules).

Vital Vitamin Day €3,25
Ingrediënten: gevriesdroogde groente & fruit:
500 mg passievrucht poeder, 500 mg avocado
poeder, 500 mg chlorella poeder, 500 mg
levertraan “gefermenteerde kabeljauwolie” +
veenbeszaadolie antioxidant & ongebleekte
bijenwas, 450 mg cranberry poeder, 400 mg
moringa blad poeder, plantaardige cellulose
(capsules)
Power Vitamin Day €3,25
Ingrediënten: gevriesdroogde groente & fruit:
500 mg spinazie poeder, 500 mg goji bes (15:1
extract), 500 mg levertraan “gefermenteerde
kabeljauwolie” + veenbeszaadolie antioxidant
& ongebleekte bijenwas, 450 mg spirulina,
400 mg artisjok, 350 mg kurkuma extract 150
mg bioperine (zwarte peper- extract),
plantaardige cellulose (capsules)
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Celebrate Vitamin Day €3,25
Ingrediënten: gevriesdroogde groente en
fruit: 500 mg maca extract (wortel), 500 mg
avocado poeder, 500 mg frambozen poeder,
500 mg chlorella poeder, 500 mg levertraan
“gefermenteerde kabeljauwolie” +
veenbeszaadolie antioxidant & onbewerkte
bijenwas , 350 mg kurkuma extract, 150 mg
bioperine (zwarte peper-extract),
plantaardige cellulose (capsules)

Vega Vitamin Day €3,25
Ingrediënten: gevriesdroogde groente & fruit: 500
mg biologische boerenkool poeder, 500 mg
passievrucht poeder, 500 mg spinazie poeder, 450
mg mangosteen (10:1 extract), 450 mg spirulina,
Vitamine D3 “1000IE is 500%ADH” uit lanoline,
Vitamine K2 “58mcg is 58%ADH’’ uit menaquinone,
Vitamine C “3mg is 5%ADH0” uit ascorbyl palmitaat,
plantaardige cellulose (capsules)

Happy Vitamin Day €3,25
Ingrediënten: gevriesdroogde groente & fruit: 500
mg maqui bes, 500mg chlorella poeder, 500 mg
graviola poeder, 500 mg broccoli extract (min. 0.5
% sulforafaan), 500 mg levertraan
“gefermenteerde kabeljauwolie” +
veenbeszaadolie antioxidant & onbewerkte
bijenwas, 350 mg kurkuma extract, 150 mg
bioperine (zwarte peper-extract), plantaardige
cellulose (capsules)
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Weekbox €22,75,- 7 dagboxen

Maandbox (Retailbox) 28 dagboxen €91,00,-
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