Multi Balans
Een evenwichtige en gevarieerde voeding is de basis voor een goede gezondheid. Er zijn echter
situaties waarbij het niet altijd lukt om alle vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen in
optimale hoeveelheden binnen te krijgen. Bij stress, weinig slaap, te weinig lichaamsbeweging of juist
veel sporten, ongemakken in de darmfunctie, een verminderde weerstand of de overgang kan een
voedingssupplement een belangrijke aanvulling zijn.
Met Multi Balans hebben wij een zeer compleet volledig vegan product ontwikkeld dat bestaat uit
hoogwaardige vitamine- en mineralenverbindingen die goed door het lichaam opneembaar zijn.
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Complete aanvulling op de voeding.
De vitaminen B2, B3, B5, B6 en B12 dragen bij aan fitheid. Deze worden aangevuld met de
ondersteunende stoffen choline, PABA en inositol.
Deze multi bevat vitamine K2 in de vorm van MK-7, dit is de biologisch actieve vorm van K2.
Daarnaast bevat hij foliumzuur en vitamine B12 in de biologische actieve vorm van
Quatrefolic® en methylcobalamine. Hierdoor worden deze stoffen beter opgenomen en
beter verwerkt.
Het totale foliumzuurgehalte is voldoende ter voorbereiding op een zwangerschap.
We hebben extra aandacht gegeven aan vitamine B6. Deze is verwerkt in de actieve vorm
P-5-P. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op stapeling daardoor hoogstwaarschijnlijk
minder is.
We hebben ervoor gekozen om vitamine A toe te voegen aangezien tekorten nog regelmatig
voorkomen. Deze multi bevat 54% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid, zodat aanvulling
vanuit voeding prima mogelijk is. We combineren vitamine A met bèta-caroteen waaruit het
lichaam zelf zo nodig nog extra vitamine A kan maken.
Vitamine C, E en de mineralen zink en selenium beschermen de cellen tegen oxidatieve
schade en ondersteunen het immuunsysteem.
vitamine D en K dragen samen bij aan het behoud van een normaal beenderstelsel. Vitamine
D3 is gewonnen uit een plantaardige bron.
Bevat 10 verschillende en belangrijke mineralen.
Bevat de natuurlijke antioxidanten lycopeen, co-enzym Q10, alfa-liponzuur, zeaxanthine,
luteïne en astaxanthine.

Productcategorie: voedingssupplementen
Vitaminen- en mineralencomplex
Inhoud: 60 tabletten
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Ingrediënten
Mineralen, vulmiddel (cellulose), vitaminen, bindmiddel (isomalt), antiklontermiddel (silica,
magnesiumstearaat), inositol, zeaxanthine, para-aminobenzoëzuur (PABA), zeaxanthine, alfaliponzuur, luteïne, co-enzym Q10 (ubiquinon), enzymen (Digezyme®), algen
(haematococcuspluvailis), lycopeen, astaxanthine.
Samenstelling per tablet
Vitamine A (retinylpalmitaat)
Bèta-caroteen (natuurlijk)
Vitamine D3 (cholecalciferol) vegan
Vitamine E (vitamine E-succinaat)
Vitamine K2 (MK-7)
Vitamine B1 (thiamine HCI)
Vitamine B2 (riboflavine (HF)
Vitamine B3 (niacinamide)
Vitamine B5 (calciumpantothenaat)
Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat)
Foliumzuur
Foliumzuur (5-MTHF glucosaminezout, Quatrefolic ®)
Vitamine B12 (adenosylcobalamine)
Vitamine B12 (methylcobalamine)
Biotine
Vitamine C (ascorbinezuur)
Borium (natriumboraat)
Chroom (chroompicolinaat)
Calcium (calciumcitraat)
IJzer (ijzerbisglycinaat)
Jodium (kaliumjodaat)
Koper (kopercitraat)
Magnesium (magnesiumcitraat)
Mangaan (mangaancitraat)
Selenium (seleniummethionine)
Zink (zinkcitraat)
Inositol
Choline (cholinebitartraat)
Molybdeen (natriummolybdaat)
PABA
Lycopeen
Co-enzym Q10 (ubiquinon)
Alfa-liponzuur (R-alfa-liponzuur)
Enzymen (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase)
Alfa-Amylase 24,000 U/g
Neutral protease 6000 U/g
Cellulase 200 CU/g
Lactase 4000 ALU/g
Lipase 1000 FIP/g
Acid Protease 10000 HUT/
Zeaxanthine
Luteïne
Astaxanthine

434 mcg (54,3%*)
2 mg
10 mcg (200%*)
25 mg (208.3%*)
45 mcg (60%*)
15 mg (1363.6%*)
15 mg (1071.4%*)
25 mg (156.3%*)
25 mg (416.7%*)
10 mg (714.3%*)
300 mcg (150%*)
100 mcg (50 %*)
75 mcg (3000%*)
75 mcg (3000%*)
100 mcg (200%*)
100 mg (125%*)
0.500 mg
30 mcg (75%*)
20 mg (2,5%*)
4 mg (28.6%*)
100 mcg (66.7%*)
1 mg (100%*)
35 mg (9.3%*)
2 mg (100%*)
75 mcg (136.4%*)
10 mg (100%*)
25 mg
25 mg
50 mcg (100%*)
10 mg
500 mcg
5 mg
5 mg
2 mg

0.500 mg
0.250 mg
0.025 mg
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RI in % = Referentie Inname voor een gemiddelde
volwassenen in procenten

Gebruiksaanwijzing
Volwassenen: dagelijks 1 tablet tijdens of vlak na de maaltijd.
De aanbevolen dosering niet overschrijden, tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft.
Dit product is geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Waarschuwingen
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Interacties met
geneesmiddelen en gezondheidsproducten zijn mogelijk. Niet geschikt voor kinderen tot en met 17
jaar (i.v.m. meer dan 7 mg B6 in het product).
Dit supplement bevat vitamine K. Overleg bij gebruik van cumarinederivaten (antistollingsmiddelen
zoals warfarine, acenocoumarol en fenprocoumon) eerst met een deskundige alvorens dit
supplement te gebruiken.
Bewaaradviezen
Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
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