
  Is Omnibionta®3 50+ voor mij ?
Een veeleisende omgeving, tijdelijke vermoeidheid en een onevenwichtige voeding of simpelweg winterse 
verschijnselen kunnen onze energie-reserves en ons immuunsysteem uitputten.

Om te kunnen voldoen aan de specifi eke behoeften van de actieve 50-plussers dragen de actieve ingrediënten van 
Omnibionta®3 50+ bij tot de normale werking van de natuurlijke weerstand dankzij vitamine A, C, foliumzuur, 
B6, B12, D, en mineralen zoals ijzer, zink en selenium. Vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C en de mineralen 
ijzer, iodium en mangaan dragen bij tot het energetisch metabolisme. De vitamines B2, B3, B5, B6, foliumzuur 
en ook ijzer helpen bij tijdelijke vermoeidheid. De mineralen zoals ijzer, zink en iodium dragen bij tot nor-
male cognitieve functies (zoals bv het geheugen). Ginseng draagt bij tot de goede werking van het geheugen, 
beschermt de cellen (antioxidant) en bestrijdt vermoeidheid.

Voor een goede werking van het immuunsysteem en het energetisch metabolisme !

  Waarom is Omnibionta®3 50+ verschillend ? 
Omnibionta®3 50+ is een unieke combinatie van luteïne en extracten van Ginseng en Blauwe bosbes, 
3 melkfermenten (Tribion Harmonis® : Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifi dobacterium bifi dum MF 20/5 en 
Bifi dobacterium longum SP 07/3) alsook 12 vitamines en 7 mineralen.

  Hoe moet ik Omnibionta®3 50+ 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 50+ 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.

Omnibionta®3 50+ wordt heel goed verdragen. 

  Wat is de samenstelling van Omnibionta®3 50+ ?

Per tablet RI* 

3 melkfermenten 107 CFU**

Lactobacillus gasseri PA 16/8

Bifi dobacterium bifi dum MF 20/5

Bifi dobacterium longum SP 07/3

12 vitamines 7 mineralen

Vitamine A 800 µg 100% Ijzer 5 mg 36%

Vitamine B1 1,4 mg 127% Zink 5 mg 50%

Vitamine B2 1,6 mg 114% Chroom 25 µg 63%

Vitamine B3 18 mg 113% Mangaan 0,4 mg 20%

Vitamine B5 6 mg 100% Jodium 100 µg 67%

Vitamine B6 2 mg 143% Selenium 30 µg 55%

Vitamine B12 1 µg 40% Molybdeen 25 µg 50%

Vitamine C 60 mg 75% Andere

Vitamine D3 5 µg 100% Extract van Panax ginseng 20 mg

Vitamine E 10 mg 83% Extract van Blauwe bosbes 1 mg

Biotine 150 µg 300% Luteïne 0,1 mg

Foliumzuur  200 µg 100% 

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

Ingrediënten 
Vulstoffen : E460i, E1201, E1202, E468; Calciumzouten van orthofosforzuur ; Inuline ; Calciumascorbaat; Magne-
sium oxide ; Glansmiddelen : E464, E463; DL -alpha- tocoferol acetaat ( E1450 , maltodextrine ) ; Bereiding van de 
microorganismen Lactobacillus gasseri PA 16/8 , Bidobacterium bifi dum MF 20/5 , Bifi dobacterium longum SP 07/3 
(dextrine , maïszetmeel , sporen van melkeiwitten , soja en vis) ; Glucose ; Antiklontermiddelen : E 471 (plantaardig), 
E470b (plantaardig) , E551 ; Wortelextract Panax Ginseng; Nicotinamide; Ijzersulfaat ; Retinolacetaat (maltodextrine , 
maïszetmeel ) ; Kaliumchloride , Calcium D - pantothenaat ; Zinkoxide ; Natriumselenaat ; Cholecalciferol (sucrose , 
maïszetmeel , palmolie ) ; Pyridoxine hydrochloride ; Kleurstoffen : E172 , E133 ; Thiamine nitraat ; Luteïne ( gelatine , 
sucrose , palmolie ) ; Riboavine ; Mangaansulfaat; Cyanocobalamine (maltodextrine) ; Bosbes extract (Vaccinium myr-
tillus ) ; Foliumzuur ; Biotine ; Kaliumjodide ; Chroomchloride ( III ) ; Natriummolybdaat.

  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, All Day Energy, Mental Energy en Junior..

Voor eens en altijd in topvorm !
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