
Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Cellulose. Hulpstof: Oryza sativa L. (rijstextract). Glansmiddel: Stearinezuur, Triglyceride (kokosolie). Coating (Emulgator: Hypromellose. 
Kleurstof: Calciumcarbonaat. Aroma’s: Appel, Bessen, Citroen, Carthamus tinctorius (saffl oer), Tuinradijs en Spirulina maxima (spiruline)).

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Vit. B1 (4.20 mg) 381,80%, Vit. B2 (4.80 mg) 342,80%, Vit. B3 (40 mg) 
250%, Vit. B5 (12 mg) 200%, Vit. B6 (6 mg) 428,50%, Biotine (100 μg) 200%, Foliumzuur/Folaat (400 μg) 200%, Vit. B12 (3 μg) 120%, Vit. E (30 mg) 
250%.

Fosfatidylcholine mix 160 mg (= 80 mg 
fosfatidylcholine)

Betaïne HCl 100 mg

S-adenosylmethionine (SAMe) 100 mg

L-Glutathion 40.82 mg

Inositol 40 mg

L-cysteïne HCl 26 mg

PABA 20 mg

Vaccinium myrtillus 
(blauwe bosbes)

4 mg 
(= 1 mg anthocyanen)

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Methialyn®

Uniek vitamine B-complex met actieve vitamines 
en cofactoren. Weerstand tegen stress1 en 
vermoeidheid2.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Een mix van vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8 (biotine), B9 (foliumzuur) en B12 helpt de weerstand tegen stress te behouden;

Daarnaast helpen de vitamines B2, B6, B9 (foliumzuur) en B12 bij het verminderen van vermoeidheid en moeheid;

Zowel vitamine B2, B6 en B12 als biotine dragen bij tot de normale werking van het zenuwstelsel en het energieleverend
metabolisme;

Betaïne, choline en de vitamines B6, B9 (foliumzuur) en B12 ondersteunen de normale metabolisatie van homocysteïne;

Tenslotte ondersteunen vitamine B9 (foliumzuur) en B12 ook het normale verloop van de celdelingsprocessen.
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Methialyn is een B-complex met actieve B-vitamines en verrijkt met cofactoren en glutathion. Helpt de weerstand 
tegen stress1 en vermoeidheid2 te behouden, ter ondersteuning van een normale neurale en cerebrale gezondheid3

en tal van metabolisatieprocessen, zoals het energieleverend metabolisme3 en het homocysteïne metabolisme4.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Actieve ingrediënten:
Vitamine B1 4.20 mg

Vitamine B2 (actief, ribofl avine-5’-fosfaat) 4.80 mg

Vitamine B3 40 mg

Vitamine B5 12 mg

Vitamine B6 (actief, pyridoxal-5’-fosfaat) 6 mg

Vitamine B8 (biotine) 100 μg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 400 μg

Vitamine B12 (actief, methylcobalamine) 3 μg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 30 mg
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Methialyn®

Info voor medische professionals

VOORZORG
Bij zwangerschap de aangeraden dagdosis van 2 tabletten/dag niet overschrijden.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen.  
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
“Niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar” bij gebruik van vitamine B6.


