
Multi Oxidant Control Gold
VOEDINGSSUPPLEMENT

Multi Oxidant Control Gold (zonder B6) is een zorgvuldig sa-
mengestelde multivitamine bedoeld voor (top)sporters die se-
rieus trainen en daarbij extra energie kunnen gebruiken. Dit vi-
taminen- en mineralencomplex is enkel in kwartaalverpakking 
(90 vegetarische capsules) beschikbaar en kan worden ingezet 
bij programma’s die gericht zijn op trainings- en/ of prestatie-
optimalisatie.

Multi Oxidant Control Gold (zonder B6) vormt een uitstekende 
aanvulling op de voeding, zodat jij je volledig kan richten op het 
behalen van je sportieve doelen. In deze formule zijn uitsluitend 
hoogwaardige ingrediënten verwerkt. Zo bevat Multi Oxidant 
Control Gold (zonder B6) vitamine D3 (Quali®-D van DSM) dat 
onder meer bijdraagt aan een normale spierwerking en het be-
houd van sterke botten. Zowel D als C vitamines hebben een 
positieve invloed op de weerstand. Met uitzondering van Vi-
tamine B6 bevat Multi Oxidant Control Gold (zonder B6) alle 
wenselijke B-vitaminen die bijdragen aan het verkrijgen van ex-
tra energie wat het leveren van sportprestaties kan bevorderen.
In een formule voor de fervente sporter mogen antioxidanten 
uiteraard niet ontbreken. Ter bescherming van gezonde cellen 
en weefsels bevat Multi Oxidant Control (zonder B6) de an-
tioxidanten koper, mangaan, selenium, zink, vitamine B2 en 
vitamine E. Mangaan is bovendien goed voor het kraakbeen. 
Vitamine C is niet alleen een antioxidant, maar ondersteunt 
eveneens de afweer en helpt de activiteit van vitamine E in 
stand te houden. Verder onderscheidt Multi Oxidant Control 
zich door onder meer de toevoeging van de plantenextracten 
Saberry™,  aroniabes  en een fruitcomplex.

NZVT-gecertificeerd
Multi Oxidant Control Gold (zonder B6) is geproduceerd vol-
gens de (doping)normen van het NZVT systeem en bevat daar-
om het NZVT logo. Multi Oxidant Control Gold kan dus met 
zekerheid door topsporters gebruikt worden. Zo kan de spor-
ter zich onbezorgd concentreren op het leveren van optimale 
sportprestaties.

Bijzonder ingrediënt
Saberry™
Quali®-D 

Aanvullende informatie
Dit product is vrij van bekende allergenen en geschrikt voor 
vegetariërs.

Geadviseerd gebruik
Dagelijks 1 capsule met een ruime hoeveelheid water innemen. 
Bij voorkeur in combinatie met een maaltijd.

Health Claims
•	 Zorgvuldig samengestelde multivitamine
•	 Zonder vitamine B6
•	 Bevat het gepatenteerde ingrediënt Saberry®
•	 Met vitamine C, ter ondersteuning van immuunsysteem
•	 Kwartaalverpakking (90 vegetarische capsules)
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Samenstelling per dagdosering (1 vegetarische capsule)

Ingredient Hoeveelheid % RI Verbinding

Vitamine A (als retinol-acetaat) 1.2 mg 150

Vitamine B1 (als thiamine nitraat) 1.65 mg 150

Vitamine	B2	(als	riboflavine) 2.1 mg 150

Vitamine B3 (als nicotinamide) 24 mg 150

 Vitamine B5 (als calcium-D-panthotenaat) 9 mg 150

Vitamine B7 (als biotine) 75 mcg 150

Vitamine B9 (als foliumzuur) 300 mcg 150

Vitamine B12 (als cyanocobalamine in mannitol) 7.5 mcg 300

Vitamine C (als ascorbinezuur) 240 mg 300

Vitamine D3 – Quali®-D (als cholecalciferol) 15 mcg 300

Vitamine K1 (als fytomenadion) 225 mcg 300

Citrusbioflavonoïden 20 mg *

IJzer (als ferro-II-fumaraat) 7 mg 50

Jodium (als kaliumjodide) 75 mcg 50

Zink (als citraat) 10 mg 100

Chroom (als picolinaat) 40 mcg 100

Koper (als bisglycinaat) 1 mg 100

Mangaan (als bisglycinaat) 2 mg 100

Molybdeen (als natriummolybdaat) 50 mcg 100

Selenium (als L-selenomethionine) 82.5 mcg 150

Saberry ™ 50%-10% (Amla extract) 50 mg *

Aronia bes 50 mg *

Fruitcomplex 50 mg *

RI = Referentie inname / * RI niet bepaald

Bijzondere ingredienten
Quali®-D
Saberry®
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Vitamines en mineralen zijn nodig voor een breed scala aan lichaamsprocessen. Denk hierbij aan ondersteuning van het energieme-
tabolisme, groei en herstelprocessen van de cel, bescherming tegen vrije radicalen en de zenuw- en spierfunctie. Sporters hebben 
een grotere behoefte aan verschillende vitamines en mineralen

Kan ingezet worden bij
•	 Sporters als basissuppletie ter ondersteuning en aanvulling van basisvoeding *
•	 Vooral bij sporters die een inadequate voedingspatroon hebben:Tijdens periode van een (intensief) trainings- of wedstrijdpro-

gramma
•	 In periode van energiebeperking/ gewichtsafname
•	 Verblijf in het buitenland/ veel reizen
•	 Voedselintolleranties	waarbij	specifieke	productgroepen	worden	gemeden

Aanvullende informatie
•	 Uitgaan van een laag gedoseerde supplement (100-250% van ADH)
•	 Hoog	gedoseerde	supplementen	kunnen	het	adaptatievermogen/	trainingseffect	negatief	beïnvloeden	(antioxidanten	zoals	vit	

A en C)
•	 Veel sporters hebben verhoogd vitamine B6. Daarom vrij van B6.

Er	is	geen	bewijs	dat	aanvullende	vitamines	en	mineralen	de	prestatie	verbeteren,	mits	er	geen	sprake	is	van	deficiënties.

ULTIMATE DOPE-FREE SPORTS SUPPLEMENTS

SPORT* Een deel van de bevolking krijgt minder vitamine A (22-38%), foliumzuur 
(11-41%), C (12-28%) en E (23-58%), magnesium (22-30%), kalium en 
zink (8-18%) binnen dan aanbevolen (Nederlandse Voedselconsumptie-
peiling 2007 – 2010)


