
VitaMaxx 2-in-1 vacuüm blender. 
Meer smaak, meer vitaminen, 
langer vers.

Tot €50
CASHBACK*

Gezien 
op TV!

* zie binnenzijde voor voorwaarden 



VitaMaxx 2-in-1 vacuüm blender.

Maximaliseer je gezonde levensstijl.

Dankzij zijn 2-in-1 functie onderscheidt de VitaMaxx zich 

van iedere andere vacuüm blender. Met één simpele 

druk op de knop kan hij zowel vacuüm blenden als 

vacüum bewaren. Door lucht uit de bereiding te trekken 

behouden voedsel en drank hun volledige smaak, tot 5x 

meer vitamine C en blijven ze minstens 2x langer vers. 

De pulse- en ice-crush functie, de mogelijkheid 

om de snelheden handmatig in te stellen, het 

reinigingsprogramma en de aluminium behuizing maken 

van dit toestel een premium blender.

Dankzij de krachtige 1000 Watt motor, de 37.000 toeren 

per minuut motorsnelheid en het 6-bladig inox mes 

biedt de VitaMaxx moeiteloos hoge prestaties. 

Tot  
5X meer  

vitamine C  
na 24u

Minstens 
2X langer 

vers

100%
smaak met 

een smeuïge 
textuur



Uitstekende smoothies.

100% smaak. Minder luchtbelletjes, 
minder lagen, meer natuurlijke kleuren.

Zodra voedsel in contact komt met lucht ontstaat 

oxidatie. Dankzij het vacuüm blenden wordt dit proces 

geminimaliseerd. Met de krachtige 75 kpa vacuümpomp 

wordt de meeste lucht uit de VitaMaxx vacuümblender

weggetrokken waardoor hij de ingrediënten met mini-

male aanwezigheid van zuurstof verwerkt. Dit resulteert 

in een smoothie die zijn smeuïge textuur behoudt, een 

natuurlijke kleur heeft, minder luchtbelletjes en lagen 

bevat, langer vers blijft en beter smaakt. 



Vitaminerijke verwerking. 

Tot 5x meer vitamine C na 24 u*.

Vacuüm geblende smoothies en bereidingen behoud-

en na 24u tot 5x meer vitamine C en andere zuurstof-

gevoelige vitaminen. De eenvoudigste manier is om je 

bereidingen in de ToGo-fles of bewaardozen te bewaren. 

Maak je smoothie ’s avonds klaar en geniet de volgende 

dag van een verse smoothie bij het ontbijt.

* onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk instituut 08/2018



Vacuüm bewaren, vitaminen besparen.

Minstens  2x langer vers*.

Vacumeren beperkt zich echter niet tot de ingrediënten 

verwerkt in de blender. Elk type voedsel of drank kan 

in de vacuüm ToGo-fles en de vacuüm bewaardozen 

minstens twee keer zo lang bewaard worden. Bovendien 

beschikken de bewaardozen over een handige datum 

instelfunctie.

Accessoires

Grote vacuüm
bewaardoos
MMZV0SB1
1,5 l

Kleine vacuüm
bewaardoos
MMZV0SB0
0,75 l 

2 vacuüm
bewaardozen
MMZV0SB2
0,75 l en 1,5 l

Vacuüm
ToGo fles
MMZV0BT1
0,5 l

DEELNEMINGSFORMULIER

* onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk instituut 09/2018 "



VitaMaxx cashback actie.

De volgende cashbacks zijn geldig op 
ondervermelde actiemodellen.
Actie geldig van 21/02/2019  
tot en met 30/06/2019.

Tot €50
CASHBACK*

MMBV621M 
Meegeleverde accessoires:
4 Vacuüm ToGo-fles
4 Receptenboek

€20 cashback

MMBV622M 
Meegeleverde accessoires:
4  Kleine vacuüm  

bewaardoos
4 Receptenboek

€30 cashback

MMBV625M 
Meegeleverde accessoires:
4 ToGo fles
4 2 vacuüm bewaardozen
4 Receptenboek

€50 cashback

* zie achterzijde voor voorwaarden



DEELNEMINGSFORMULIER

Voorwaarden
• Actie enkel geldig op referenties opgenomen in dit document.
• Actie enkel geldig op aankopen in België van 21/02/2019 tot en met 30/06/2019.
•  Inzending of registratie vóór 14/07/2019 (poststempel geldt als bewijs). 

Laattijdige of onvolledige inzendingen worden niet behandeld.

BSH Home Appliances NV verzamelt en verwerkt uw hierboven vermelde persoonsgegevens 
met uw toestemming enkel voor uw deelname aan deze promotionele actie en om marketing 
doeleinden waarbij u hetvolgende kan worden toegestuurd: nieuwsbrieven over producten en 
diensten, cashbacks en andere incentives, uitnodigingen voor evenementen, prijsverlotingen 
en tevredenheidsenquêtes. 

   Ja, ik stem ermee in dat mijn persoonsgegevens verwerkt worden om mijn 
deelname aan deze promotionele actie te kunnen verzekeren

   Ja, ik stem ermee in dat mijn persoonsgegevens verwerkt worden voor de 
hierboven vermelde marketing doeleinden

U heeft op ieder ogenblik het recht om uw toestemming in te trekken. Indien u beslist om uw 
toestemming in te trekken voor deze actie, kunnen wij uw deelname niet langer garanderen. 
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, op rectificatie, op schrapping, de 
overdraagbaarheid en verwerking ervan te beperken of het recht u tegen de verwerking te 
verzetten. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot bosch@2actions.
com. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Overheidsdienst voor 
gegevensbescherming.

BSH geeft uw persoonsgegevens door en geeft de verwerking ervan in onderaanneming 
aan Services 2 Actions, gesitueerd in de Europese Unie met als doel de deelname aan deze 
promotionele actie te beheren.

 

Hoe uw geld terugvragen? 
Registreer u online op bosch.web2actions.com en volg 
de instructies OF stuur deze bon volledig ingevuld terug, 
samen met een kopie van uw aankoopbewijs  
(volledig en leesbaar) en de originele streepjescode 
(beginnend met 42, uitgesneden uit de verpakking)  
naar:  Services 2 Actions – Bosch Acties SDA – 1455 

BP/PB 1 – 5310 Eghezée

Naam:  ............................................................ Voornaam:  .....................................................

Adres:  ............................................................................... N°:  ..............  Bus :  ......................

Postcode:  .....................Stad:  ...............................................................................................

IBAN Rekeningnummer:  .........................................................................................................

E-mail:  ....................................................................................................................................

"



Benieuwd naar meer? 

Ontdek op onze website alles over de VitaMaxx 2-in-1 

vacuüm blender: www.bosch-home.be/nl/innovaties/

vitamaxx-vacuum-blender


