
MetaGingerTM 
Voor een lichte maag, ook bij zwangerschap

 MetaDigest® Total 
Ondersteunt de vertering op een snelle en natuurlijke manier

Bactiol® Duo   
Ondersteunt een normale stoelgang én ondersteunt de 
natuurlijke weerstand

Bactiol® Senior 
Ondersteunt de natuurlijke weerstand van senioren en de 
slijmvliezen van de darm.

UriDyn®  
Ondersteuning van de urinewegen, nieren en blaasfunctie
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Bron van Bifidobacterium lactis HN019

Een gezonde, evenwichtige darmflora is zeer belangrijk 
voor ons welzijn. Ons microbioom kan echter door tal van 
factoren uit evenwicht gebracht worden. Denk aan slechte 
eetgewoonten, spanning, drukte, alcoholgebruik of inname 
van bepaalde medicatie. Door gunstige bacteriën toe te 
voegen aan ons dieet kan ons evenwicht terug in balans 
gebracht worden. Denk aan gefermenteerde zuivelproducten, 
bepaalde groenten, gist of tarwekiemen. Wanneer een 
gezond en evenwichtig dieet tekort schiet kan een kuur met 

microbiotica zoals Bactiol® Senior aangeraden worden.

Bactiol® Senior biedt specifieke ondersteuning voor senioren. 
1 capsule bevat 160 μg vitamine A2 (20% van de referentie-
inname) die bijdraagt tot de instandhouding van normale 
slijmvliezen, zoals in de darm en 5 μg vitamine D1 (100% 
van de referentie-inname) ter ondersteuning van de 
natuurlijke weerstand. Bovendien bevat 1 capsule 5 miljard 
levende bacteriën van Bifidobacterium lactis HN019.
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•   Dubbele werking: helpt de natuurlijke weerstand van 
senioren opbouwen en ondersteunt de slijmvliezen in 
de darm

•   Galzout- en maagzuurresistent  

Aangepaste hoge dosering voor senioren: 5 miljard 
stamspecifieke bacteriën per capsule

•   Stammen van humane oorsprong

“Aangepaste hoge dosering voor senioren: 
5 miljard stamspecifieke bacteriën per capsule”

Ondersteunt de natuurlijke weerstand1 van 
senioren en de slijmvliezen van de darm2

Metagenics Netherlands BV, Sportlaan 24, 4561 KZ Hulst 30885 - V0622

TRAVEL WITH US!

Reisapotheek

UriDyn® is een complete en wetenschappelijk onderbouwde formule

Het reisseizoen deze zomer staat opnieuw voor de deur! 
Door de hogere temperaturen is er in de zomer meer risico op 
uitdroging omdat we dan meer zweten. We compenseren dit 
vaak niet voldoende – wat leidt tot een risico op uitdroging. 
Dit kan als gevolg hebben dat onze nieren de urine dan 
meer concentreert en we minder vaak moeten plassen. 
De geconcentreerde urine blijft dan in de blaas staan en 
vormt een broedplaats voor vreemde indringers, waarvan 
de meest voorkomende indringer de E. Coli bacterie is. 
Naast voldoende te drinken en regelmatig de blaas te  
legen zodat er geen urine blijft staan, kan ook UriDyn® 

ondersteuning bieden.

UriDyn® bevat groene theebladextract, 
dat bijdraagt tot het behoud van 
de nierfunctie en een gezonde blaas. 
Daarnaast bevat UriDyn® een unieke 
combinatie van verschillende ingrediënten, zoals D-mannose, 
veenbessenextract en een HMO (nl. 2’-fucosyllactose). 
Door deze ingrediënten te combineren, wordt een maximale 
werkzaamheid van het product gegarandeerd.

Ondersteuning van de urinewegen, nieren en 
blaasfunctie1

* % RI = Referentie Inname

* % RI = Referentie Inname

•   Unieke samenstelling: combinatie van groene 
thee, veenbessenextract, D-mannose, en 
2’-fucosyllactose, een oligosacharide die ook in de 
moedermelk voorkomt , aangevuld met vitamine C, 
en quercetine

•   Meervoudige en synergetische werking
•   Wetenschappelijk onderbouwd2

•   Eenvoudig in gebruik: 1 tablet per dag. Bij voorkeur ’s 
avonds vóór het slapengaan

UriDyn® 45 tablettten € 27,95

Z-Index: 17038774 
EAN: 5400433286302 

Bactiol® Senior 30 / 60 capsules € 26,95 - € 41,95

Z-Index: 16581202 / 16667743 
EAN: 5400433277294 / 5400433277287 
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“Voor compleet urinair comfort, ook op reis1”

Ingrediënten en gebruik

Ingrediënten en gebruik

Per tablet

D-Mannose 500 mg
Veenbessenextract 
(Vaccinium macrocarpon Aiton)  68,5 mg

                                 PAC A 9 mg

2'-Fucosyllactose (HMO) 37,5 mg

Vitamine C 45 mg (56% RI*)

Quercetine 25 mg

Groene thee bladextract (Camellia sinensis 
(L) Kuntze)1 7,5 mg

Gebruik 1 tablet per dag of 
volgens advies

Per capsule

Levende bacteriën 5 miljard

Vitamine D1  5 µg  100% RI*

Vitamine A2 160 µg  20% RI*

Gebruik 1 capsule per dag

D-Mannose

Vitamine C

HMO

Quercetine

Groene thee*

Veenbes

 360°
BESCHERMING

Meer informatie  
over de ingrediënten?

Scan en bekijk de video

Ondersteunen slijmvliezen van de darm Urinair comfortOndersteunen van de weerstand

AAN TE RADEN VOOR: 
AAN TE RADEN VOOR: 

van de 
gebruikers raadt

aan*

*Producttest UriDyn® 2021

30554-V0422

90%

1UriDyn® bevat groene thee*, die de nierfunctie en het behoud van een gezonde blaas ondersteunt.
2Wetenschappelijke publicaties via www.metagenicsacademy.eu
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1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3676933/ 3 Ouwehand AC et al. Vaccine 2014.
4  Engelbrektson et al. Journal of Medical Microbiology. May 2009, Volume 58, p 663-670

Gemberpreparaat met hoge dosis aan actieve werkzame stoffen én vitamine B6 Unieke mix van Saccharomyces boulardii en levende bacteriënVolledig complex mét gemberwortelextract en verteringsenzymen 

Tijdens de zwangerschap

70-80% van de vrouwen heeft last van een ongemakkelijk 
gevoel in de maag tijdens de zwangerschap1. In de meeste 
gevallen komt dit voor vanaf week 6 tot en met week 22, 
maar in sommige gevallen kan dit zelf gedurende de volledige 
zwangerschap aanslepen. Het ondervinden deze ongemakken 
kan verschillende oorzaken hebben, maar de voornaamste zijn 
hormonale veranderingen, een veranderingen in de vertering 

en een verhoogde gevoeligheid aan bepaalde geuren. 
Ook andere factoren zoals een lage bloedsuikerspiegel, 
stressmomenten en vermoeidheid spelen een rol. 

Tijdens het reizen

Op reis gaan omvat vaak lange autoritten, boottochten of 
turbulente vluchten. Veel mensen kunnen hierdoor een 
ongemakkelijk gevoel onderweg ondervinden.

Op reis bestaat de kans dat ons lichaam in contact komt 
met vreemde indringers via het water dat we drinken of 
de voeding die we consumeren. Hierdoor kan de normale 
werking van onze stoelgang verstoord raken. Er zijn tal van 
middelen die deze problematiek aanpakken, maar hiermee 
is ons darmevenwicht nog niet hersteld. Microbiotica zoals 
Bactiol® Duo kunnen helpen een normale stoelgang te 
ondersteunen en onze weerstand te ondersteunen.

Bactiol® Duo bevat zowel gisten als een exclusief hoog 
gedoseerd mengsel van levende bacteriën. 1 capsule bevat 
6 miljard levende organismen Saccharomyces boulardii 
en 8,5 miljard levende bacteriën. (L. acidophilus NCFM, 
L. paracasei Lpc-37, B. lactis Bi-07, B. lactis Bi-04TM) en 
1,25 μg vitamine D2. Bactiol  Duo bevat bovendien ook 
braambesextract dat bijdraagt tot het behoud van een 
normale stoelgang1.

Onze spijsvertering zorgt voor het afbreken van voeding, 
namelijk koolhydraten, vetten en eiwitten tot kleine deeltjes, 
zodat ze door het lichaam kunnen worden opgenomen. In dat 
proces spelen spijsverteringsenzymen een belangrijke rol.

Deze enzymen zijn overal aanwezig in ons gastro-intestinaal 
stelsel, vooral in de mond (in het speeksel), maag, darmen en 
pancreas.

De vertering van voedsel na een maaltijd kan soms moeizaam 
verlopen. Een zware maaltijd, te snel eten, het gebruiken 
van bepaalde geneesmiddelen zoals maagzuurremmers, niet 
genoeg kauwen tijdens de maaltijd, een verminderde productie 
van verteringsenzymen of specifieke enzymentekorten 
kunnen ervoor zorgen dat men na de maaltijd met een 
opgeblazen gevoel rondloopt.

MetaGingerTM biedt een hoogwaardig gestandaardiseerd gemberextract* met 20% 
gingerolen in een complete formule, aangevuld met vitamine B6 die synergetisch de werking 
van gember versterkt. MetaGingerTM ondersteunt de spijsvertering, ook bij het reizen en 
tijdens de zwangerschap. 

MetaDigest® Total ondersteunt de vertering* op een snelle 
én natuurlijke manier. Het gemberwortelextract* en de 
enzymen in MetaDigest® Total zijn van natuurlijke oorsprong. 
De enzymen ‘knippen’ de macronutriënten (koolhydraten, 
vetten en eiwitten) in kleine stukjes, waardoor ons lichaam ze 
gemakkelijker kan opnemen.

Lichte maag tijdens lange autoritten, 
boottochten of turbulente vluchten

Ondersteunen van een normale stoelgang

Een zware maaltijd /opgeblazen 
gevoel

Bepaalde 
geneesmiddelen

Te snel eten
Specifieke 
enzymentekorten

Ongemakkelijk gevoel in de maag 
tijdens de zwangerschap

Ondersteunen van de natuurlijke 
weerstand

AAN TE RADEN BIJ: 
AAN TE RADEN BIJ: 

AAN TE RADEN BIJ: 

VÉGAN

VEGAN
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•   Unieke combinatie met hoge dosis gember & 
vitamine B6

•   Geen neveneffecten

•   Geschikt voor zwangere vrouwen (20% gingerolen)
•   Clean label: geen onnodige hulpstoffen
•   Geschikt voor vegetariërs & veganisten

•   Dubbele werking: normale stoelgang en 
immuniteit

•   Per capsule : 6 miljard Saccharomyces boulardii en 
8,5 miljard levende bacteriën

•   Galzout- en maagzuurresistent 

•   Uniek mengsel van levende bacteriën: 
L. acidophilus NCFM®, B. lactis Bi-07®, 
L. paracasei Lpc-37 en B. lactis Bl-04

•   Met braambesextract: ter ondersteuning  
van de darmfunctie

•   Stammen van humane oorsprong

•  Enzymen met drievoudige werking: 
koolhydraten, vetten en eiwitten

•  Breed spectrum (pH2-12) werking ongeacht 
zuurtegraad van de maag (enzymen van fungale 
oorsprong)

•  Met gemberwortelextract* ter ondersteuning 
van de vertering en bij misselijkheidsgevoel na de 
maaltijd

•  Onmiddellijke werking na inname (in de maag, 
bij contact met voedsel)

“Gemberpreparaat met hoge dosis aan 
actieve werkzame stoffen EN vitamine B6”

“Unieke mix van Saccharomyces boulardii en levende bacteriën. 
Zeer doeltreffend, zowel preventief als bij ongemakken3,4*”

“Combinatie van gemberwortelextract*, enzymencomplex en sojalecithine.”

Voor een lichte maag, ook bij zwangerschap* Ondersteunt een normale stoelgang1 én 
ondersteunt de natuurlijke weerstand2

Ondersteunt de vertering op een snelle en 
natuurlijke manier*

MetGinger® 30 capsules € 10,95

Z-Index: 17109329
EAN: 5400433303078

Bactiol® Duo 15 / 30 capsules €15,45 - €26,95

Z-Index: 15976076 / 15976084 
EAN: 5400433279076 / 5400433279052 

MetaDigest® Total 15 / 30 / 60 / 120 
capsules

€10,95 - €17,45 - 
€31,95 - €54,45

Z-Index: 16844750 / 16844769 / 16844777 / 16844785 
EAN: 5400433263259 / 5400433263266 / 5400433263273 / 

5400433263280 

Ingrediënten en gebruik Per capsule

Gestandaardiseerd 
gemberwortelstokextract (16:1)

31,20 mg
(= 500 mg gemberwortelpoeder (16:1))

20% gingerolen  6,24 mg

Vitamine B6 (Pyridoxal-5-fosfaat) 2 mg (143% RI*)

Gebruik
6-11 jaar: 1 capsule / dag

Vanaf 12 jaar: 1 tot 3 capsules / dag
Zwangere vrouwen: 1 tot max. 2 

capsules / dag

In geval van 
reizen: 1 uur voor 
vertrek innemen

Ingrediënten en gebruik Per capsule
Protease 41000 FCC units

Cellulase 1750 FCC units

Amylase 1400 FCC units

Alfagalactosidase 300 FCC units

Maltase 16050 FCC units

Lactase 340 FCC units

Lipase 1050 FCC units

Invertase 150 INVU

Fytase 0,85 PU

Sojalecithine 50 mg

Gemberwortelextract (Zingiber officinale L.)* 25 mg

Gebruik 1 capsule tijdens of 
net na de maaltijden

* % RI = Referentie Inname

Ingrediënten en gebruik Per capsule
Saccharomyces boulardii 6 miljard

Mix van levende bacteriën

8,5 miljard

Lactobacillus acidophilus NCFM®

Lactobacillus paracasei Lpc-37

Bifidobacterium lactis Bi-07®

Bifidobacterium lactis BI-04

Vitamine D (cholecalciferol)2 1,25 µg (25% RI*)

Braambes (vrucht- en bladextract)1 50 mg

Gebruik
1-2 capsules per dag

Preventief: 1 capsule per dag
Bij ongemakken: 2 capsules per dag

Speeksel
amylase

Pancreas
amylase

protease
lipase

Maag
pepsine

Dunne darm
disacharidases
dipeptidases

ook geschikt 
 voor kinderen

* % RI = Referentie Inname
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