
50+ Totaal Balans
nr. 635

voedingssupplement

inhoud 60 tabletten, 78 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Voor meer informatie: 
www.50plustotaalbalans.nl

Toepassingen
50+ Totaal Balans is een multivitamine voor de man 
en vrouw vanaf circa 50 jaar. Naast verschillende 
vitamines bevat 50+ Totaal Balans ook nog eens 
kruiden, mineralen en aminozuren. De vitamines B2,  
C en E zorgen voor het behoud van gezonde cellen, 
vitamine D3 ondersteunt de botten en vitamine A is 
goed voor het gezichtsvermogen. Om vermoeidheid 
helpen te verminderen, bevat 50+ Totaal Balans de 
B-vitamines 2, 3, 5, 6 en 12 en om bij geestelijke druk 
en inspanning te helpen, is vitamine B5 toegevoegd.

Ingrediënten
Verdikkingsmiddelen (maltodextrine, natriumcros
carmellose, Arabische gom), vulstof (microkristallijne 
cellulose), aminozuren, glansmiddelen (opadry II geel, 
hydroxypropylmethylcellulose, glycerine), mineralen, 
vitamines, kruidenextracten, citrus bioflavonoïden, 
choline, inositol, antiklontermiddelen (siliciumdioxide, 
magnesiumstearaat, stearinezuur), para-aminoben-
zoëzuur.

Dosering en gebruik
Dagdosering: 1 tablet met voldoende water bij de 
maaltijd innemen. Dit voedingssupplement is 
uitsluitend geschikt voor volwassenen.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Raadpleeg bij combinatiegebruik met medicijnen 
altijd uw huisarts.

Allergie-Informatie
Bevat melk (creatine).

Werkstoffen per tablet %ADH/RI*

VITAMINES:
Vitamine A (als bètacaroteen) 550IE/165 µg 21%
Vitamine B1 (als thiaminemononitraat) 25 mg 2273%
Vitamine B2 (als riboflavine) 10 mg 714%
Vitamine B3 (als nicotinamide en nicotinezuur) 25 mg 156%
Vitamine B5 (als calciumDpantothenaat) 10 mg 167%
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl) 10 mg 714%
Vitamine B12 (als cyanocobalamine) 25 µg 1000%
Vitamine C (als acorbinezuur) 200 mg 250%
Vitamine D3 (als cholecalciferol) 200IE/5 µg 100%
Vitamine E (als Dalfatocoferylacetaat) 50IE/34 mg 283%
Foliumzuur 100 µg 50%
Biotine (als Dbiotine) 15 µg 30%
MINERALEN:
Magnesium (als magnesiumoxide) 34 mg 9%
Kalium (als kaliumchloride) 7,9 mg 0,4%
IJzer (als ferrofumaraat) 1,6 mg 11%
Zink (als zinkgluconaat) 1,3 mg 13%
Molybdeen (als natriummolybdaat) 67 µg 134%
Jodium (uit kelp) 20 µg 13%
Mangaan (als mangaangluconaat) 20 µg 1%
Koper (als kopersulfaat) 20 µg 2%
Chroom (als chroomchloride) 5 µg 12,5%
AMINOZUREN:
Cysteïne 50 mg
Fenylalanine 25 mg
Glutamine 25 mg
Methionine 15 mg
Creatine (uit melk) 10 mg
KRUIDENEXTRACTEN:
Knoflook (Allium sativum) 20 mg
Gotu Kola (Centella asiatica) 6,25 mg
Gestandardiseerd op basis van 4:1
Ginseng (Panax Ginseng) 0,28 mg
Gestandardiseerd op basis van 30:1
FLAVONOÏDEN:
Citrusbioflavonoïden 20 mg
OVERIGE VOEDINGSSTOFFEN:
Choline 15 mg
Inositol 15 mg
PABA (paraaminobenzoëzuur) 10 mg
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentieinname.



Voor meer informatie: 
www.50plustotaalbalans.nl

50+ Totaal Balans is een voedingssupplement en valt 
in de categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: Engeland.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed 
gesloten op kamertemperatuur en altijd buiten het 
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed 
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum 
van dit preparaat staat vermeld op het doosje.

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 146
kJoule 611
Vetten 2 g
verzadigde vetzuren 2 g

Koolhydraten 16,2 g
suikers 0 g

Eiwitten 9,6 g
Zout 0 g

50+ Totaal Balans is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl
Voor meer informatie: www.50plustotaalbalans.nl

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.


