Multi Dag Vrouw
Uitgekiende formule voor de dag
Overdag hebben we hele andere nutriënten nodig dan ‘s nachts Bij het opkomen van de zon
willen we scherp zijn in de schoolbanken, energiek op het werk en uitmuntend in de sportschool.
Suppletie met de juiste voedingsstoffen op de juiste momenten kan je ondersteunen in deze
behoeften. We zijn de enige aanbieder van voedingssupplementen die rekening houdt met het
bioritme. Zo activeert de hoge dosering vitamine B12 in de Multi Dag de natuurlijke energie in het
lichaam, is de vitamine C goed voor het concentratievermogen en draagt de toegevoegde
calcium bij aan de zenuwfunctie. Een innovatieve formule speciaal gericht op de dag!

De veiligste vorm van Vitamine B6 (P-5-P)
In supplementen worden twee vormen toegepast, pyridoxine HCL en de biologisch actieve vorm
pyridoxaal-5-fostaat (P-5-P). Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen door het gebruik van pyridoxaal5-fosfaat gemeld. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt zelfs dat neuropathie
door hoge doseringen B6 volledig toe te schrijven is aan pyridoxine HCl. De vorm die je in geen
enkel van onze producten terugvindt. De Multi Dag is dus een uiterst veilige keuze!

Bevat een actief B-complex
Naast de veiligste vorm van vitamine B6 bevat de Multi Dag ook alle andere B-vitaminen. Deze
natuurlijke energieleveranciers hebben we uitsluitend in hoge en veilige doseringen en in de
meest biologisch beschikbare vormen aan de formule toegevoegd. De b-vitamines in de Multi
Dag zijn zelfs hoger gedoseerd dan in sommige B-complexen, die uitsluitend b-vitamines

bevatten. En dan ontvangt u bij deze formule ook nog eens alle andere wateroplosbare
vitamines, voor eenzelfde prijs als een regulier B-complex!

Vierde generatie foliumzuur Quatrefolic®
Quatrefolic®, ook wel de vierde generatie folaat genoemd, heeft een superieure biologische
beschikbaarheid ten opzichte van synthetische vormen van foliumzuur. We garanderen stabiliteit
door de binding met glucosaminezout in plaats van de binding aan calciumzout (de derde
generatie van folaat). Bovendien moeten reguliere foliumzuurvormen eerst worden omgezet in 5MTHF voordat ze functioneel zijn voor het lichaam. Quatrefolic® is de reeds omgezette vorm van
5-MTHF waardoor het lichaam geen verdere hulpnutriënten nodig heeft om het effect van
foliumzuur te ervaren. De nummer één folaatvorm wereldwijd!

Toevoeging van OPC maakt andere nutriënten
effectiever
OPC (oligomere pro cyanidine) is een antioxidant die de dunne darm opneemt en vervolgens
door het lichaam verspreidt. Bovendien associëren we het druivenpitextract met de versterking
van de visuele functies. Door zijn vele gezondheid bevorderende effecten wordt OPC vaak als los
supplement ingezet. De voornaamste reden dat we dit druivenpitextract in de Multi Dag hebben
opgenomen is haar vermogen om de werking van andere nutriënten in de formule te versterken.
OPC fungeert dus als een soort turbo voor de overige ingrediënten in dit product.

Multi Nacht Vrouw
Uitgekiende formule voor de nacht
’s Nachts willen we vooral ondersteund worden in onze psychologische en fysieke gesteldheid.
Dit vereist totaal andere nutriënten dan een formule voor ondersteuning van energie en

concentratie. We zijn de enige aanbieder van voedingssupplementen die rekening houdt met het
bioritme. En daarom bevat de Multi Nacht Vrouw onder andere vitamine D, voor de opbouw van
sterke botten en vitamine A, voor het herstellend vermogen van de huid. Een innovatieve formule
speciaal gericht op de nacht!

Ultieme synergie door combinatie K2 & D3
Vitamine D en K2 hebben gezamenlijk een essentiële rol bij het behouden van een gezonde
calciumstofwisseling. Bovendien is suppletie met de vitamines D en K2 van toegevoegde waarde.
De kans op een vitamine D disbalans is namelijk groot door een tekort aan zonnestralen in de
Benelux, maar ook een ontoereikend vitamine K2 gehalte bestaat onder ongeveer 90% van onze
bevolking. Daarom zijn deze verwante vitamines in hoge en biologisch beschikbare doseringen in
de Multi Nacht formule opgenomen.

Riante 25 mcg vitamine D3 voorziet in je behoefte
Een ontoereikende vitamine D huishouding is door de schaarste aan zonnestralen in de Benelux
vaker regel dan uitzondering. En nu wil het geval dat de Benelux slechts vijf maanden per jaar
voldoende zon ontvangt om de vitamine D productie in ons lichaam op peil te houden. De
algemene aanbeveling is dan ook om in de gure wintermaanden vitamine D3 bij te slikken. Met
een riante dosering van 25 mcg per tablet hoef je naast de Multi Dag Vrouw geen aparte vitamine
D meer te suppleren!

Rode alg, natuurlijke botondersteuning
Vrouwen hebben een verhoogde behoefte aan nutriënten die de botgezondheid ondersteunen.
Ze hebben namelijk van nature brozere botten dan mannen, maar met name de overgang zorgt

voor een snelle achteruitgang van de botgezondheid. Hier hebben we wat op bedacht. Rode alg
(lithothamnion calcareum), bevat biologisch beschikbaar calcium, magnesium en 72 andere
essentiële sporenmineralen. Nutriënten die een belangrijke rol spelen in het behoud van de
botgezondheid. En met de royale dosering van 230 mg aan rode alg bestempelen we de Multi
Dag Vrouw als een uitgekiende formule, speciaal voor de vrouw!

Het gerenommeerde Aquamin® (Rode Alg)
Aquamin® is een ingrediënt uit de portefeuille van het hoog aangeschreven Marigot Ltd. Een
onderneming die zich al ruim 24 jaar specialiseert in het verkrijgen van alg, uitsluitend op
duurzame wijze. Deze rode alg vindt zijn herkomst in de zeebodem van de westkust van Ierland
en de noordwestkust van IJsland. Deze Atlantische wateren zijn helder, vrij van vervuiling en
buitengewoon mineraalrijk. Het volledige assortiment van de mondiale speler Marigot Ltd, wordt
bovendien ondersteund door recent, klinisch en hoogwaardig peer-reviewed onderzoek.
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Vitamine B1 is o.a. goed voor: hart, zenuwstelsel, gemoedstoestand, leerprestatie,
concentratievermogen, geheugen en de energiestofwisseling.
Vitamine B2 is o.a. belangrijk voor: zenuwstelsel, slijmvliezen, ijzerhuishouding, huid,
gezichtsvermogen en het energieleverende metabolisme.
Vitamine B3 is o.a. goed voor: huid, gemoedstoestand, leerprestatie,
concentratievermogen, geheugen, slijmvliezen, zenuwstelsel en het energiemetabolisme.
Vitamine B5 draagt o.a. bij aan: de vermindering van moeheid en vermoeidheid, de
normale weerstand tegen stress, geestelijke inspanning/druk en het energieleverend
metabolisme.
Vitamine B6 is o.a. goed voor: cysteïne aanmaak, homocysteïnemetabolisme,
eiwitstofwisseling/glycogeenstofwisseling, gemoedstoestand, leerprestatie,
concentratievermogen, geheugen en het zenuwstelsel.
Vitamine B8 draagt o.a. bij aan: normale haargroei, een gezonde huid, een normale
stofwisseling van koolhydraten, vet en eiwitten.
Folaat draagt o.a. bij aan: extra energie bij vermoeidheid/moeheid, hersen- en
zenuwfuncties betrokken bij het leervermogen, het normale functioneren van het
immuunsysteem, de aanmaak van cellen en weefsels, tot de vorming van rode en witte
bloedcellen en de normale aminozuursynthese.
Vitamine B12 is o.a. goed voor: het celdelingsproces, vermoeidheid en moeheid, de
energiestofwisseling, de vorming van rode bloedcellen en het zenuwstelsel.
Vitamine C is o.a. goed voor: de vorming van collageen, het skelet, de huid, het
ijzergehalte in het bloed, de weerstand tijdens en na fysieke inspanning, het gebit en bij
vermoeidheid en moeheid.
Chroom draagt o.a. bij tot de instandhouding van normale bloedsuikergehalten en de
normale stofwisseling van koolhydraten, vet en eiwitten.
IJzer is o.a. goed voor: celdelingsproces, geheugen, concentratie en bij vermoeidheid en
futloosheid
Magnesium is o.a. goed voor: skelet, celdelingsproces, energiemetabolisme, sterke
tanden, gemoedstoestand, leerprestatie, concentratievermogen, geheugen, spieren en
het zenuwstelsel.
Calcium is o.a. goed voor de kalkhuishouding, voor het behoud van sterke botten en
speelt een rol bij botaanmaak.
Koper is o.a. goed voor: het bindweefsel in de huid, een normale pigmentatie van de huid,
de weerstand en het zenuwstelsel.
Zink is o.a. goed voor: skelet, celdelingsproces, gezichtsvermogen, haar, huid, nagels en
tegen het effect van vrije radicalen.
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Choline is o.a. goed voor het homocysteïnemetabolisme en de lever.
Mangaan is goed voor skelet, kraakbeen, energiemetabolisme en de botaanmaak.
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Vitamine A is o.a. belangrijk voor: gezichtsvermogen, huid, ijzerstofwisseling, weerstand
en slijmvlies.
Vitamine C is o.a. goed voor: de vorming van collageen, het skelet, de huid, het
ijzergehalte in het bloed, de weerstand tijdens en na fysieke inspanning, het gebit en bij
vermoeidheid en moeheid.
Vitamine D is o.a. goed voor: het calciumgehalte in het bloed, het skelet, de opname van
calcium, het celdelingsproces, de weerstand, het gebit en de spieren.
Vitamine K ondersteunt o.a. de botten en de bloedstolling
Vitamine E beschermt gezonde cellen en weefsels
Calcium is goed voor de kalkhuishouding, voor het behoud van sterke botten en speelt
een rol bij botaanmaak.
Jodium is goed voor het geheugen, de concentratie, het energiemetabolisme, de
schildklier, het zenuwstelsel en de huid
Magnesium is o.a. goed voor: skelet, celdelingsproces, energiemetabolisme, sterke
tanden, gemoedstoestand, leerprestatie, concentratievermogen, geheugen, spieren en
het zenuwstelsel.
Selenium is o.a. goed voor: haar, nagels, tegen vrije radicalen en de schildklier.
IJzer is o.a. goed voor: celdelingsproces, geheugen, concentratie en bij vermoeidheid en
futloosheid.
Kalium is o.a. goed voor: bloeddruk, spieren en het zenuwstelsel.
Zink is o.a. goed voor het skelet, celdelingsproces, gezichtsvermogen, de concentratie,
haren, nagels en de vruchtbaarheid van de man.

Voorlopig toegestane gezondheidsclaims:
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OPC is een bron van antioxidanten en ondersteunt de visuele functies.

