
 

 

 
 

DYNAVIT® 
 

 
   
12  Vitamines 

Vitaminen 
9  Acides aminés 

Aminozuren 
9  Minéraux  

Oligo-éléments 
Mineralen 
Oligo-elementen 

+  Ginseng 
 
 

NL/DYNAVIT is een voedingssupplement dat een efficiënte en zeer brede selectie aan 
vitaminen, mineralen, oligo-elementen en aminozuren bevat, die toelaat om je reserves aan 
vitaminen, mineralen en oligo-elementen op te bouwen. 
De keuze en de dosis van deze essentiële elementen zijn conform met de Belgische 
voedingsnormen. 
 
Mineralen - Oligo-elementen (*) 
 
Calcium  15 %  120 mg 
Magnesium  15%  56,25 mg 
Zink  150 %  15 mg 
Ijzer  100 %  14 mg 
Mangaan  175 %  3,5 mg 
Koper  100 %  1 mg 
Molybdeen  300 %  150 μg 
Jood  100 %  150 μg 
Seleen  150 %  82,5 μg 
 
Vitaminen (*) 
 
Vitamine C  100 %  80 mg 
Niacine  120 %  19,2 mg 
Vitamine E  100 %  12 mg 
Pantotheenzuur  100 %  6 mg 
Vitamine B6  120 %  1,68 mg 
Riboflavine  120 %  1,68 mg 
Thiamine 120 %  1,32 mg 
Vitamine A  100 %  800 μg 
Foliumzuur 200 %   400 μg 
Biotine  300 %  0,15 mg 
Vitamine D  150 %  7,5 μg 
Vitamine B12  120 %  3 μg 
 
Aminozuren 
Arginine 1100 μg - Lysine 600 μg - Leucine 400 μg - Valine 300 μg - Fenylalanine 300 μg - 
Threonine 300 μg - Isoleucine 200 μg – Methionine 100 μg –  Histidine 100 μg. 
 
Planten 



 

 

 
De gestandaardiseerde Panax Ginseng C.A. Meyer 40 mg beantwoordt aan de normen van de 
Eur. Ph. 
 
(*) Met % = Referentie-innames aan vitaminen en mineralen. 
 
 
DYNAVIT BEVAT OOK EEN GESTANDAARDISEERD PANAX GINSENG C.A. 
MEYER EXTRACT, MET EEN ZEER HOGE CONCENTRATIE AAN 
GINSENOSIDEN (actieve bestanddelen van ginseng). 
Reeds sedert duizenden jaren gekend door de Chinezen, oefent de ginsengwortel een tonische 
invloed uit en laat hij toe fit te blijven. 
 
DYNAVIT WORDT AANBEVOLEN in volgende gevallen: 
• DYNAVIT draagt ertoe bij je reserves aan vitaminen, mineralen en oligo-elementen op te 

bouwen; 
• DYNAVIT laat je toe fit te blijven. 
 
AANBEVOLEN HOEVEELHEID: 1 tablet per dag, ‘s morgens of ‘s middags in te nemen 
tijdens de maaltijd. De DYNAVIT kuur gedurende 2 maanden volgen. Deze mag herhaald 
worden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Een voedingssupplement 
mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde 
levensstijl worden gebruikt. 
Orale inname. 
 
DYNAVIT wordt voorgesteld in verpakkingen met 30, 45, 60 of 90 tabletten en wordt 
verdeeld in de apotheek. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
 
VOLLEDIGE INGREDIËNTENLIJST 
dicalciumfosfaat; microkristallijne cellulose, siliciumdioxide (vulstoffen); magnesiumoxide; 
ascorbinezuur; ijzerfumaraat; zinksulfaat; droogextract van Panax ginseng C.A. Meyer; 
mangaangluconaat; hydroxypropylmethylcellulose, bijenwas en carnaubawas 
(glansmiddelen); gemodificeerd zetmeel; α-tocoferylacetaat; nicotinamide; 
magnesiumstearaat, talk (antiklontermiddelen); calciumpantotenaat; kopergluconaat; 
titaanoxide, riboflavine en karmijn (kleurstoffen); β-caroteen; pyridoxine hydrochloride; 
riboflavine; thiamine hydrochloride; polysorbaat en glycerol (bevochtigingsmiddelen); 
foliumzuur; natriummolybdaat; kaliumjodide; natriumseleniet; biotine; cholecalciferol en 
cyanocobalamine. 
 
 
VERDELER: TAKEDA BELGIUM - Gentsesteenweg 615 - 1080 Brussel 

 


