
Vitamine B Balans
nr. 615

voedingssupplement

inhoud 60 tabletten, 60 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
Vitamine B Balans is een hoog gedoseerd voedings-
supplement met een combinatie van alle vitamines 
uit het B-complex. Vitamine B2, B3, B6 en B12 in 
 Vitamine B Balans helpen vermoeidheid te 
 verminderen, het energieniveau te ondersteunen en 
zijn van belang voor het zenuwstelsel.

Ingrediënten
Vulstof (microkristallijne cellulose), vitamines, choline, 
inositol, kleurstof (geel ijzeroxide), biergist (gluten, 
sulfieten), para-amino benzoëzuur, lecithine (soja), 
verdikkingsmiddel (hydroxypropylcellulose), anti-
klontermiddelen (stearinezuur, magnesiumstearaat), 
verdikkingsmiddel (Arabische gom).

Eén tablet bevat aan werkstoffen %ADH/RI*

VITAMINES:
Vitamine B1 (als thiamine HCl) 50 mg 4545%
Vitamine B2 (als riboflavine) 50 mg 3571%
Vitamine B3 (als nicotinamide) 50 mg 313%
Vitamine B5 (als calcium-D-pantothenaat) 50 mg 833%
Vitamine B6** (als pyridoxine HCl) 50 mg 3571%
Vitamine B12 (als hydroxycobalamine) 50 μg 2000%
Foliumzuur 400 μg 200%
Biotine 150 μg 300%
FOSFOLIPE:
Lecithine  20 mg
OVERIGE VOEDINGSSTOFFEN:
Choline  50 mg
Inositol  50 mg
Biergist (Saccharomyces cerevisiae) 30 mg
PABA (para-aminobenzoëzuur)  30 mg
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

** Langdurig dagelijks gebruik van deze hoeveelheid vitamine B6 kan bij 
gevoelige personen, milde tintelingen of gevoelloosheid veroorzaken.

Dosering en gebruik
1 maal daags 1 tablet met voldoende water bij de 
maaltijd innemen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Raadpleeg bij combinatiegebruik met medicijnen 
altijd uw huisarts.

Allergie-informatie
Bevat soja (lecithine), gluten en sulfieten (biergist).

Vitamine B 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 121
kJoule 508
Vetten 2,2 g
verzadigde vetzuren 2,2 g

Koolhydraten 1,1 g
suikers 0 g

Eiwitten 1,5 g
Zout 0 g

Vitamine B 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.vitaminebbalans.nl

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

Voor meer informatie: 
www.vitaminebbalans.nl


