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Biocure® Megatone® LA 
 
Samenstelling per tablet 
Vitamine A  100 %*  800 μg 
Vitamine B1  300 %*  3,3 mg 
Vitamine B2  250 %*  3,5 mg 
Vitamine B3  250 %*  40 mg 
Vitamine B5  250 %*  15 mg 
Vitamine B6  300 %*  4,2 mg 
Vitamine B12  100 %*  2,5 μg 
Vitamine C  188 %*  150 mg 
Vitamine D  100 %*  5 μg 
Vitamine E  100 %*  12 mg 
Biotine (vit. H)  300 %*  150 μg 
Foliumzuur (vit. M)  167 %*  333 μg 
Chroom  100 %*  40 μg 
Ijzer  100 %*  14 mg 
Koper  100 %*  1 mg 
Magnesium  15 %* 56,25 mg 
Mangaan  100 %*  2 mg 
Molybdeen  100 %*  50 μg 
Selenium  100 %* 55 μg 
Zink  100 %*  10 mg 
Ginseng   50 mg 
Ginkgo biloba   50 mg 
 
* = % RI = % Referentie-innames 
 
Eigenschappen 
Biocure

®
 Megatone

®
 LA bevat een hoge dosis van de belangrijkste onontbeerlijke vitamines en 

mineralen, aangevuld met 2 gestandaardiseerde plantenextracten. De combinatie van vitaminen en 
mineralen is bestemd als aanvulling op de voeding. 
Het Ginseng extract ondersteunt het lichaam bij fysieke inspanningen en helpt vermoeidheid tegen te 
gaan. Daarnaast draagt Ginseng bij tot een optimale mentale en geestelijke activiteit en verbetert het 
de concentratie en coördinatie. Het helpt tevens bij het bevorderen van de vitaliteit en alertheid.  
Ginkgo biloba versterkt de cognitieve prestaties en heeft een gunstige invloed op de bloedcirculatie 
wat zorgt voor een optimale zuurstofdoorvoer naar de hersenen. Hierdoor worden geheugen, 
concentratie- en reactievermogen gestimuleerd.  
Magnesium draagt bij tot een normale psychologische functie zoals stressbestendigheid. Magnesium 
draagt daarenboven samen met ijzer bij tot de vermindering van vermoeidheid. 
Biocure

®
 Megatone

®
 LA is een Long Action formule. Dit wil zeggen dat alle actieve stoffen geleidelijk 

in het lichaam terechtkomen waar deze langzaam opgenomen worden. Deze unieke formule zorgt 
tegelijk voor een onmiddellijke werking. Biocure

®
 Megatone

®
 LA werkt daarom snel, krachtig en 

langdurig. 
 
Wanneer gebruiken 
Biocure

®
 Megatone

®
 LA is een langdurig werkend tonicum, aangewezen bij: 

- kortstondige geestelijke en lichamelijke vermoeidheid 
- ter bevordering van vitaliteit en alertheid 
- kortstondige stress 

 
Gebruiksaanwijzing 
Volwassenen: 1 tablet per dag in de voormiddag innemen met een beetje water. 
Raadpleeg uw arts bij het gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen. 
Zwangere vrouwen: de aanbevolen hoeveelheid vitamine A (1 tablet per dag) niet overschrijden. 
De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. 
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en 
van een gezonde levensstijl worden gebruikt. 
 
 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/biocure-megatone-long-action-30-tabletten/
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Niet gebruiken 
Het is niet aangeraden om Biocure

®
 Megatone

®
 LA in te nemen tijdens zwangerschap en 

borstvoeding. Bij zwangerschap en/of borstvoeding kan overgeschakeld worden op Biocure
®
 Pronatal 

LA. 
 
Houdbaarheid 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de datum 
aangeduid op de verpakking. 
 
Verpakking en aflevering 
Doos van 30 of 60 filmomhulde tabletten in blisterverpakking, verkrijgbaar in de apotheek. 
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