Beschrijving

Multi Dag Man

Uitgekiende formule voor de dag
Overdag wil je de concurrentie onder tafel vegen op de werkvloer, vlammen in de sportschool en de
vrolijke vader zijn op het thuisfront. Niet altijd even makkelijk, maar met hoogwaardige
voedingsstoffen op de juiste momenten krijg je wat extra wind in de zeilen. Zo activeert de hoge
dosering vitamine B12 de natuurlijke energie in ons lichaam, is de vitamine C goed voor de
weerstand en de adequate dosering B8 draagt bij aan het concentratievermogen*.

Een actief B-complex en de veiligste vorm van B6
De Multi Dag Man bevat alle B-vitaminen. Deze natuurlijke energieleveranciers hebben we
uitsluitend in hoge en veilige doseringen toegevoegd*. Verder kiezen we voor biologisch beschikbare
vormen, die het lichaam goed opneemt. Hierdoor kan je de Multi Dag Man ook gebruiken als actief Bcomplex!
Bovendien worden in supplementen twee vormen van vitamine B6 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 pyridoxaal-5-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 in geen enkel van onze producten te vinden is.

Zaagpalm extract Sabalselect® ondersteunt de
natuurlijke haargroei**
Zaagpalm extract ondersteunt onder meer de natuurlijke haargroei en draagt bij aan het behoud van
de voortplantingsorganen**. Veel extracten van de Amerikaanse plant voldoen echter niet aan onze
kwaliteitsnormen. De werkzame stoffen zijn niet in effectieve doseringen aanwezig, niet evenredig
verdeeld, of de bladeren staan aan de basis van het extract in plaats van de vrucht. Sommige
extracten hebben zelfs maar een vetzuurgehalte van 25 procent! Daarom kiezen wij voor het meest
gerenommeerde zaagpalm extract wereldwijd, dat maar liefst rugsteun vindt in negentien(!)
wetenschappelijke artikelen en een vetzuurgehalte heeft van ten minste 85 procent!

Ashwaganda KSM 66® helpt spieren op te bouwen**
Ashwaganda is een adaptogeen die het lichaam beter weerbaar maakt tegen stressvolle situaties**.
Daarnaast heeft het kruid een ondersteunende rol voor de cognitie, helpt het spieren op te bouwen
en een goed uithoudingsvermogen te behouden**. KSM-66® gebruikt voor haar extract uitsluitend de
wortels van de Ashwaganda plant, zonder toevoeging van bladeren.
Veel producenten kiezen ervoor om bladeren in hun extract op te nemen, deze zijn namelijk maar
een fractie van de kostprijs van de wortels, ongeveer één vijftiende. Naast het feit dat de Ayurveda de
wortel al jaren gebruikt voor orale consumptie, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat

de gezondheid bevorderende effecten voornamelijk zijn toe te schrijven aan de wortel. De wortels
hebben gewoonweg een veel hoger gehalte aan werkzame stoffen dan de bladeren.

Multi Nacht Man
Uitgekiende formule voor de nacht
Voor de nacht is je doel simpel: snel in slaap komen en in de wereld van ridders en piraten blijven
totdat de morgenstond aanbreekt. Helemaal mooi als we onderweg de opbouw van cellen en
weefsels ondersteunen met de juiste nutriënten*. Daarom bevat onze nachtformule onder andere
vitamine D3, voor de opbouw van sterke botten en vitamine A, voor het herstellend vermogen van de
huid*. Bovendien hebben we een natuurlijke libido ondersteuner toegevoegd*. Mocht je dus toch niet
op het gewenste tijdstip in slaap vallen, dan hopen we dat het Damiani folia extract er iets mee te
maken heeft gehad!

D3 en K2 ondersteunen de calciumhuishouding*
Vitamine D3 en K2 hebben gezamenlijk een essentiële rol bij het behouden van een gezonde
calciumstofwisseling*. Zo bevordert vitamine D3 de absorptie van calcium in de darmen*, maar
reguleert vervolgens niet waar al dat extra calcium terecht komt. En in dat mankement vervult
vitamine K2 juist zijn sleutelrol. Deze calciumdistributeur zorgt ervoor dat al het extra
geabsorbeerde calcium op de plek terecht komt waar het functioneel is, de botten en tanden*.
Bovendien is VitaMK7® een klinisch gevalideerde en gepatenteerde vorm van vitamine K2. Vitamine
K2 als VitaMK7® is de meest biologisch beschikbare en best opneembare vorm van vitamine K2, wat
optimale effectiviteit garandeert.

N-Acetyl-L-Cysteïne en Co-enzym Q10 zijn belangrijke
nutriënten voor de man
Mannen zijn groter, sterker, zwaarder en hebben gemiddeld gezien meer voeding nodig dan
vrouwen. Dat vinden we als man zijnde natuurlijk helemaal niet erg, maar dat groteske voorkomen
heeft helaas een keerzijde. Meer spiermassa en een grotere calorische behoefte zorgen namelijk ook
voor meer belasting van het lichaam in de vorm van vrije radicalen. Antioxidanten vangen deze
radicalen, waardoor de anti oxidatieve behoefte van de man dus aanzienlijk groter is dan van de
vrouw. En daarom hebben we N-Acetyl-L-Cysteïne en Zo-enzym Q10 aan de Multi Dag & Nacht Man
toegevoegd!

Zink & SeleenSeLECT® zijn goed voor het sperma*
Zink en seleen zijn de belangrijkste sporenelementen voor de man. Zink heeft een rol in talloze
biochemische processen, waaronder de eiwitsynthese, het immuunsysteem, het celdelingsproces en
het gezichtsvermogen*. De bijnaam mannenmineralen danken zink en seleen echter aan hun rol in de
productie van zaadcellen en de positieve weerslag op de kwaliteit van het sperma*.
Verder kiezen we voor de branded seleenvariant, Seleen Select®. Wat dit nutriënt zo speciaal maakt;
waar selenium methionine normaal een zwavelatoom draagt is deze nu vervangen door een selenium
atoom. Hierdoor hoeft het seleen geen omzettingen meer in het lichaam door te maken, en dat maakt
het gepatenteerde Seleen Select® vele malen effectiever dan zijn ongepatenteerde tegenhanger!

Uitsluitend biologisch beschikbare nutriënten
Als man wil je natuurlijk het allerbeste. Met die insteek gebruiken we bij de Multi Dag & Nacht Man
uitsluitend nutriënten met de hoogste biologische beschikbaarheid. Op deze manier ondervind je het
meeste effect van het brede palet aan nutriënten. Bovendien garanderen we dat de gebruikte vormen
duurzaam zijn en aan de meest recente veiligheidseisen voldoen. Het uitgelezen supplement voor de
gezondheid van de man én planeet!

