
NUTRICODE VITALITY BOOST
VOEDINGSSUPPLEMENT 

Uw dagelijkse dosis energie voor body & mind

Een perfecte combinaie van ingrediënten, die van invloed zijn op de low van fysieke en mentale energie gedurende de hele dag. Vitality Boost combineert 
ingrediënten die zorgen voor een vermindering van vermoeidheid met stofen die het energiemetabolisme opimaal houden en tegelijkerijd een steun zijn voor 
de nacht met als gevolg meer energie overdag.

30 DAG SACHETS & 60 NACHT TABLETTEN

Informaie sachets: Uw dagelijkse dosis extra energie. Niacine, pantotheenzuur en ribolavine, met daarbij ook nog cafeïne uit groene thee en Guarana dragen 
bij aan de vermindering van vermoeidheid. Pantotheenzuur maakt een goede mentale performance mogelijk. Vitamines van het B-complex ondersteunen een 
normaal energiemetabolisme (thiamine, ribolavine), het zenuwstelsel (ribolavine, vitamine B6) en handhaven de dagelijks benodigde psychologische funcies 
(bioine, vitamine B6). Thiamine ondersteunt ook de harfuncie. Vitamine E draagt bij aan de bescherming van cellen tegen oxidaieve stress. 

Informaie tableten: De tableten zijn rijk aan vitamines en mineralen, die het metabolisme ijdens de nacht ondersteunen om zodoende gedurende de dag 
eiciënter te kunnen funcioneren. Chromium draagt bij aan het handhaven van een normaal bloedsuikerniveau en een normaal macronutriëntenmetabolisme. 
Magnesium ondersteunt de electrolytenbalans. Selenium draagt bij aan het immuunsysteem en helpt de cellen tegen oxidaieve stress te beschermen. 
IJzer is nodig voor het normale zuurstotransport in het lichaam. Koper draagt bij aan het normale energiemetabolisme. Zink assisteert het koolhydraat- en 
vetzuurmetabolisme, terwijl piperine / zwarte peper de spijsvertering en de absorpie van nutriënten ondersteunt.

Ingrediënten sachets: water, sinaasappelsap concentraat, guarana extract, groene thee extract, cafeïne, anioxidant: ascorbinezuur, verdikkingsmiddel: 
xanthaan gum, DL-alphatocopherylacetaat (vitamine E), aromas, nicoinamide (niacine), conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat, calcium-
D-pantothenaat (pantotheenzuur), pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), natriumribolavine-5’-fosfaat (vitamine B2), foliumzuur, zoetstofen: sucralose en 
neohesperidine DC, thiaminemononitraat (vitamine B1), cyanocobalamine (vitamine B12), D-bioine. Voedingssupplement met zoetstofen.

Ingrediënten tableten: calciumfosfaat, vulmiddel: microcrystallinecellulose, magnesiumoxide, L-ascorbinezuur (vitamine C), DL-alphatocopherylacetaat 
(vitamine E), kaliumjodide, nicoinamide (niacine), ijzer(II)sulfaat, zinksulfaat, aniklontermiddelen: siliciumdioxide en magnesiumzouten van vetzuren, 
natriummolybdaat(VI), zwarte peper extract, calcium-D-pantothenaat (pantotheenzuur), natriumseleniet (IV), chromium(III)chloride, pyridoxinehydrochloride 
(vitamine B6), natriumribolavine-5’-fosfaat (vitamine B2), foliumzuur, kopersulfaat, thiaminemononitraat (vitamine B1), cholecalciferol (vitamine D), 
mangaansulfaat, cyanocobalamine (vitamine B12), phylloquinon (vitamine K), D-bioine, coaing (verdikkingsmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose en 
hydroxypropylcellulose, vulmiddel: cellulose, verstevigingsmiddel: talk, aniklontermiddel: vetzuren, kleurstofen: E171 and E172).

Voedingswaarde sachets 1 sachet bevat: Voedingswaarde sachets 1 sachet bevat:
Thiamine (vitamine B1) 0,55 mg (50%)* Vitamine B12 1,25 μg (50%)*
Ribolavine (vitamine B2) 0,7 mg (50%)* Bioine 25 μg (50%)*
Niacine (vitamine B3) 8 mg NE (50%)* Vitamine E 6 mg α-TE (50%)*
Pantotheenzuur (vitamine B5) 3 mg (50%)* Cafeïne 50 mg
Vitamine B6 0,7 mg (50%)* Groene thee extract 50 mg
Foliumzuur 100 μg (50%)* Guarana extract 50 mg

Voedingswaarde tableten 2 tableten bevaten: Voedingswaarde tableten 2 tableten bevaten:
Thiamine (vitamine B1) 1,1 mg (100%)* Koper 1 mg (100%)*
Ribolavine (vitamine B2) 1,4 mg (100%)* Jodium 150 μg (100%)*
Niacine (vitamine B3) 16 mg NE (100%)* Molybdeen 50 μg (100%)*
Pantotheenzuur (vitamine B5) 6 mg (100%)* Chromium 40 μg (100%)*
Vitamine B6 1,4 mg (100%)* IJzer 7 mg (50%)*
Foliumzuur 200 μg (100%)* Zink 5 mg (50%)*
Vitamine B12 2,5 μg (100%)* Selenium 27,5 μg (50%)*
Bioine 50 μg (100%)* Magnesium 100 mg (27%)*
Vitamine C 80 mg (100%)* Calcium 200 mg (25%)*
Vitamine D 5 μg (100%)* Mangaan 0,5 mg (25%)*
Vitamine E 12 mg α-TE (100%)* Fosfor 125 mg (18%)*
Vitamine K 37,5 μg (50%)* Zwarte peper extract 5 mg

* % RI = Referenie Inname voor een gemiddelde volwassene 
α-TE = alpha-tocopherol equivalenten ; NE = niacine equivalent

Gebruik sachets: Neem 1 sachet per dag. Bevat zoetstofen en 50 mg cafeïne per sachet; gebruik van sachets door kinderen en zwangere vrouwen wordt afgeraden.
Gebruik tableten: Neem ‘s avonds 2 tableten met water. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit product kan gebruikt worden door jongeren en 
volwassenen. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Een gezonde levenssijl is belangrijk – evenals een gevarieerde voeding.
Bewaar condiies: Bewaar dit product afgesloten, droog en koel; buiten bereik van jonge kinderen. 
Tenminste houdbaar tot: zie datum- en batchcode op de bodem van deze verpakking. 
Inhoud: 30 sachets = 300 g + 60 tableten = 48 g

Geproduceerd in de EU voor: FM GROUP World, Poland, 51-129 Wrocław, www.fmworld.com
Distribuie in Nederland: Federico Mahora BV, postbus 830, 2600AV Delt, www.nl.fmworld.com
ALLEEN GEAUTORISEERDE RETAILERS MOGEN DIT PRODUCT VERKOPEN!


