
  Is Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY voor mij ?
Een druk leven, een stresserende omgeving, periode van overbelasting, tijdelijke vermoeidheid of een onevenwichtige 
voeding kunnen onze energiereserves uitputten. 

Vermoeidheid kan dan optreden in de loop van de dag !
Om te kunnen voldoen aan de specifi eke behoeften van deze moeilijke periode dragen de actieve ingrediënten van 
Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY bij tot het energetisch metabolisme* van uw lichaam dankzij de vitamines B1, B2, B3, 
B5, B6, B8, B12, C en de mineralen zoals ijzer en iodium. De vitamines B2, B3, B5, B6, foliumzuur en ijzer helpen bij tijdelijke 
vermoeidheid.

En dankzij een technologie op basis van verlengde vrijgave zullen bepaalde vitaminen zoals vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit 
B6, vit C gedurende de hele dag in het lichaam worden vrijgegeven.

Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY, opdat het gevoel van vitaliteit de hele dag zou aanhouden !

  Waarom is Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY verschillend ?
Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY is een unieke combinatie van 3 melkfermenten (Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifi do-
bacterium bifi dum MF 20/5 en Bifi dobacterium longum SP 07/3) en bevat 11 vitamines en 3 mineralen.

Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY geeft energie gedurende lange tijd dankzij een nieuwe coating-technologie die voor een 
verlengde vrijgave zorgt.

  Waarom een verlengde vrijgave ?
-  Een regelmatige inname van vitaminen is nodig want bepaalde vitaminen kunnen niet lang in het lichaam worden 

opgeslagen. Dat is het geval bij wateroplosbare vitaminen B1, B2, B3, B5, B6, B8 en vitamine C die bij hoge doseringen 
onmiddelijk door het lichaam worden uitgescheiden zonder gebruikt te worden.

-  Daarom heeft Merck Omnibionta 3 All Day Energy ontwikkeld, volgens de laatste wetenschappelijke kennis in het 
domein van voeding.

-  Een nieuwe tablet coating-technologie zorgt voor :

 >  De verlengde en gecontroleerde vrijgave van wateroplosbare vitaminen B1, B2, B3, B5, B6 en vitamine C, die 
zorgt voor een evenwichtige opname gedurende de hele dag.

 >  De snelle vrijgave van alle andere vitamines, mineralen en melkfermenten die signifi cant in het lichaam kunnen 
worden opgeslagen.

Het externe omhulsel wordt gebruikt om de ingrediënten te beschermen. Deze specifi eke coating-technologie laat, door een 
geleidelijke absorptie van micronutriënten in het lichaam, een verlengde vrijgave van de energie toe.

  Hoe moet ik Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY gebruiken ?
Neem 1 tablet per dag met een glas water, ‘s morgens of ‘s middags tijdens de maaltijd. Wij raden u aan om Omnibionta®3 
ALL DAY ENERGY gedurende 30 tot 90 dagen in te nemen en dit mag herhaald worden indien nodig. 

  Interessant om te weten
De tablet niet in tweeën breken. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit product bevat suiker en sporen van 
melkproteïnen, vis en soja. Niet geven aan personen met een gekende overgevoeligheid.

Niet geven aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Dit product mag in geen geval een evenwichtige en gevarieerde voeding vervangen noch een gezonde levensstijl.

  Wat is de samenstelling van Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY ?

Per tabl.                                                      RI*

 

3 melkfermenten 107 CFU**

Lactobacillus gasseri PA 16/8

Bifi dobacterium bifi dum MF 20/5

Bifi dobacterium longum SP 07/3

11 vitamines 3 mineralen 

Vitamine B1 3.3 mg 300% Ijzer 5 mg 36%

Vitamine B2 4.2 mg 300% Zink 5 mg 50%

Vitamine B3 40 mg 250% Jodium 100 µg 67%

Vitamine B5 15 mg 250%

Vitamine B6 2 mg 143%

Vitamine B12 1 µg 40%

Vitamine C 80 mg 100%

Vitamine D3 5 µg 100%

Vitamine E 15 mg 125%

Biotine 150 µg 300% 

Foliumzuur 200 µg 100% 

*RI = Referentie inname
**CFU = Colony Forming Unit

Ingrediënten
Inuline; Vulstoffen: E460i, E463, E464, E1202; L-ascorbinezuur; DL-α-tocoferolacetaat (E1450, maltodextrine); Nicotinami-
de; Bereiding van micro-organismen Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifi dobacterium bifi dum MF 20/5, Bifi dobacterium 
longum SP 07/3 (dextrine, maïszetmeel, sporen van melkproteïnen, vis en soja); Calcium D-pantothenaat; Antiklonter-
middel: E470b (plantaardig); Ijzersulfaat; Natrium ribofl avine-5-fosfaat; Zinkoxide; Thiaminedichloorhydraat; Pyridoxine 
hydrochloride; Cholecalciferol (sucrose, maïszetmeel, palmolie); Kaliumiodide (maltodextrine); Cyanocobalamine (malto-
dextrine); Kleurstoffen: E172, E133; Foliumzuur; Biotine.

  Bewaring
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. 
Bewaren op kamertemperatuur in de oorspronkelijke gesloten verpakking.

  Verdeler 
Merck Consumer Healthcare n.v./s.a. - Brusselsesteenweg 288 - B - 3090 Overijse

Ontdek ook Omnibionta®3 Protect, Activate, 50+, Junior et Mental Energy.

Energie voor de hele dag !
ALL DAY ENERGY*
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