
Multiple Energy Balans
nr. 646

voedingssupplement

inhoud 60 capsules, 31,2 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
Multiple Energy Balans is een multivitamine/
mineralencomplex, waaraan kruiden, Taurine, Guarana 
en Koninginnengelei zijn toegevoegd. De toegevoegde 
Ginseng vergroot het uithoudingsvermogen en helpt 
prestaties te verbeteren. Daarnaast ondersteunen de 
B-vitamines de energiestofwisseling en helpen 
Foliumzuur en IJzer in Multiple Energy Balans bij 
vermoeidheid en moeheid.

Ingrediënten
Kruidenextracten, taurine, vitamines, mineralen, 
capsulehuls (gelatine), vulstof (microkristallijne 
cellulose), Koninginnengelei. Dit product bevat van 
nature cafeïne.

Actieve bestanddelen per dagdosering %ADH/RI* 
van 1 capsule
VITAMINES:
Vitamine A (als retinylacetaat) 1192 IE/358 µg 45%
Vitamine B1 (als thiamineHCl) 5 mg 455%
Vitamine B2 (als riboflavine) 5,5 mg 393%
Vitamine B3 (als nicotinamide) 18 mg 113%
Vitamine B5 (als calcium-D-pantothenaat) 6 mg 100% 
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl) 6 mg 429%
Vitamine B12 (als cyanocobalamine) 1 µg 40%
Vitamine C (als ascorbinezuur) 60 mg 75%
Vitamine D (als cholecalciferol) 100 IE/2,5 µg 50%
Vitamine E (als D-alfa-tocoferylacetaat) 22 IE/15 mg 125% 
Biotine (als D-biotine) 150 µg 300%
Foliumzuur 200 µg 100%
MINERALEN:
Calcium (als calciumcarbonaat) 60 mg 7,5%
Koper (als kopersulfaat) 1,25 mg 125%
Magnesium (als magnesiumoxide) 30 mg 8%
Mangaan (als mangaansulfaat) 3,75 mg 188%
Selenium (uit gist) 66,5 µg 121%
IJzer (als ijzerfumaraat) 7 mg 50%
Zink (als zinksulfaat) 7,5 mg 75%
AMINOZUUR:
Taurine 100 mg
KRUIDEN:
Gouden wortel (Rhodiola rosea) 75 mg
Guarana zaad (Paullinia cupana) 70 mg
Ginseng wortel (Panax ginseng) 50 mg
OVERIG:
Koninginnengelei 20 mg
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

Dosering en gebruik
Dagdosering: 1 maal daags 1 capsule bij de maaltijd, 
met voldoende water innemen.
Dit voedingssupplement is uitsluitend geschikt voor 
volwassenen vanaf 18 jaar.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en bij het 
geven van borstvoeding. Raadpleeg bij combinatie-
gebruik met medicijnen altijd uw huisarts.

Multiple Energy 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: Nederland.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product droog, 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 132
kJoule 552
Vetten 0,21 g
verzadigde vetzuren 0 g

Koolhydraten 4,5 g
suikers 0,4 g

Vezels 13,4 g
Eiwitten 27,5 g
Zout 0 g

Multiple Energy 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.multipleenergybalans.nl

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

Service & Infolijn:
  0597-471470      Internet:

www.bloem.net 

Voor meer informatie: 
www.multipleenergybalans.nl


