
  Is Omnibionta®3 MENTAL ENERGY voor mij ?
Vandaag is het van kapitaal belang om voortdurend bij de pinken te zijn en je mentale energie hoog te houden om 
de ganse dag aandachtig en productief te blijven. We moeten vermijden dat we ons laten opslokken door stress en 
energiedipjes door regelmatig onze “mentale batterijen” op te laden. Dankzij de innoverende formule van Omni-
bionta®3 Mental Energy, die ontwikkeld werd om de weerstand tegen stress* en vermoeidheid** te verbeteren, zal 
je steeds uitmuntend presteren. 

  Waarom is Omnibionta®3 MENTAL ENERGY verschillend ? 
Allereerst innoveert Omnibionta®3 MENTAL ENERGY  met een uniek magnesiumpreparaat. Dit magnesium wordt 
goed opgenomen. Dit laat toe om de vermoeidheid te verminderen** en draagt bij  tot het behoud van een nor-
male psychologische functie***.

Daarbovenop combineert Omnibionta®3 MENTAL ENERGY dit magnesium met vitamines, andere mineralen en 
goede bacteriën (melkzuurbacteriën).

Om tegemoet te komen aan de specifi eke behoeften tijdens mentaal uitputtende periodes, dragen de actieve ingre-
diënten van Omnibionta®3 MENTAL ENERGY bij tot het verminderen van de voorbijgaande vermoeidheid** dankzij 
de vitamines B2, B3, B5, B6, foliumzuur maar ook ijzer. De vitamines B1, B6, B8, B9, B12, C en magnesium dragen 
bij tot het behoud van een normale psychologische functie***.  Foliumzuur draagt bij tot een hogere stressbesten-
digheid*. Vitamine B5 draagt bij tot normale mentale prestaties.

Omnibionta®3 Mental Energy, uw mentale energie op 100%!

  Hoe moet ik Omnibionta®3 MENTAL 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 MENTAL ENERGY gedurende 30 tot 90 dagen in te nemen en dit mag herhaald worden indien 
nodig. 

  Interessant om te weten
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit product kan sporen bevatten 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 MENTAL 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 4 mineralen

Vitamine A 400 µg 50% Ijzer 3 mg 21%

Vitamine B1 1,1 mg 100% Zink 5 mg 50%

Vitamine B2 1,4 mg 100% Selenium 50 µg 91%

Vitamine B3  8 mg 50% Magnesium 100 mg 27%

Vitamine B5 6 mg 100%

Vitamine B6 1,4 mg 100%

Vitamine B12 2,5 µg 100%

Vitamine C 60 mg 75%

Vitamine D 5 µg 100%

Biotine  50 µg 100% 

Foliumzuur  200 µg 100% 

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

Ingrediënten 
Magnesiumbereiding (magnesiumbisglycinaat, magnesium oxide, maltodextrine); Vulmiddel: E460i; Ascorbinezuur-
bereiding (maïszetmeel); Glansmiddel: E464; Bereiding van microorganismen Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifi do-
bacterium bifi dum MF 20/5, Bifi dobacterium longum SP 07/3, (dextrine, maïszetmeel, kan sporen van melkeiwitten, 
vis en soja bevatten); Antiklontermiddel: E471; Vulmiddelen: E468, E1201; Glansmiddel: E463; Dextrose, Vulmiddel: 
E1202; Antiklontermiddel: E470b; Ijzersulfaat; Nicotinamide; Calcium D – Pantothenaat; Zinkoxide; Biotinebereiding 
(maltodextrine); Retinylacetaatbereiding (maltodextrine , maïszetmeel); Natriumselenaat; Cyanocobalaminebereiding 
(maltodextrine); Cholecalciferolbereiding (sucrose, maïszetmeel); Pyridoxine hydrochloride; Antiklontermiddel: E551; 
Ribofl avine; Thiaminenitraat; Foliumzuur.

  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, 50+ en Junior.

Hou uw mentale energie op 100%!
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