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Special Multi   60 vegetarische capsules  

 Direct te gebruiken na een gastric bypass (maagverkleining)* 
 Speciaal samengesteld voor behandeling na Weigt Loss Surgery  
 Ook voor dreigend vitamine tekorten na bijvoorbeeld ziekte. 
 Actieve B-vitamine`s  
 Vol met goed opneembare mineralen 

* Waarom aanvullende multivitamines na een gastric bypass? 

Vitaminen en mineralen vormen de bouwstenen van ons lichaam. We hebben ze 
nodig om in vorm te blijven. Omdat u minder eet, krijgt u minder vitaminen en 
mineralen binnen.  
En omdat een deel van de dunne darm omzeild wordt na bv. een gastric bypass, 
worden de voedingsstoffen bovendien minder goed opgenomen door het lichaam. 
Een algemeen tekort aan vitaminen en mineralen is bijgevolg bijna altijd 
onvermijdelijk, in tegenstelling tot de algemene populatie waar een evenwichtige 
voeding de nutritionele behoeften kan afdekken.  
Het nemen van vitamine na een gastric bypass helpt u dit tekort aan te vullen. 
Daarom is het noodzakelijk dat u een extra toevoer voorziet in de vorm van 
aangepaste voedingssupplementen nl. bariatrische vitaminen.  

Tekorten aan calcium, vitamine B12, foliumzuur (vitamine B9), vitamine B1, koper, 
zink, ijzer en vetoplosbare vitaminen A, D en E zijn het meest courant.  
Afhankelijk van uw bloedwaarden kan het nodig zijn om, naast een 
multivitaminen/mineralenpreparaat en calciumpreparaat, de tekorten aan te vullen 
met een extra ijzer- of vitamine B12-supplement. 

“Bij een gastric bypass wordt niet alleen de maag verkleind, ook wordt de darm 
omgeleid. Hierdoor wordt de opname van calorieën beperkt, maar worden er ook 
minder vitamines opgenomen. Hierdoor kan er een tekort aan vitamines en mineralen 
in het lichaam ontstaan. Patiënten worden daarom altijd geadviseerd om levenslang 
multivitamine te nemen om onder andere B12-deficiëntie te voorkomen.   

“Vroeger werd er standaard een multivitamine gebruikt.  
Dit bleek echter niet voldoende voor iemand na een gastric bypass.  
Het verschilt natuurlijk per persoon wat werkt. Maar na recent onderzoek onder deze 
patiëntengroep wordt er nu een multivitamine aangeraden die speciaal ontwikkeld is 
voor na een maagverkleining.  
Deze vitaminepillen bevatten onder andere twintigduizend*  keer de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid vitamine B12 en hebben bij vrijwel iedereen voldoende effect, 
zonder oprispingen.” *(10.000% deoxyadenosylcobalamine (dibencozide) 10.000% Methylcobalamine) 

https://www.barinutrics.eu/nl/maak-van-je-nieuwe-start-een-blijvend-succes
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Wat als er toch een vitaminetekort ontstaat? 
“Een tekort aan vitamine B12 kan hoofdpijnklachten, lusteloosheid en vermoeidheid 
veroorzaken. Een ijzertekort zorgt voor ernstige vermoeidheid. Nurin`s Special Multi 
vitaminepillen worden door professionals aanraden zijn speciaal ontwikkeld voor na 
een maagverkleining 

Onze Special Multi V Caps zijn de perfecte basis om uw lichaam en geest gezond te houden, 

Nurin heeft voor u een mooie uitgebalanceerde Special multi ontwikkeld.  
Ook voor mensen die tijdens of na een dieet een vitamine tekort dreigen te krijgen 
met zorgvuldig gekozen ingrediënten.  
Er is zoveel mogelijk met de actieve B vitaminen gewerkt en goed opneembare 
mineralen. 

Samenstelling per dagdosering (2 Vcaps) 

Ingredient Hoeveelheid RI * Verbinding 

Vitaminen 
   

Vitamine C 100 mg 125% Magnesium-L-ascorbaat 

Vitamine C 100 mg 125% Calcium-L-ascorbaat 

Vitamine E 30 mg 250% D-alfa-tocoferylacetaat 

Vitamine B3 
(Niacine) 

40 mg 250% Nicotinamide 

Vitamine B5 
(pantotheenzuur) 

18 mg 300% Calcium-d-pantothenaat 

Vitamine D3 (D3V) 50 mcg 1000% Cholecalciferol (vega-bron) 

Vitamine K2 37,5 mcg 50% MK7 Menaquinone 

Vitamine A 800 mcg 100% Retinylacetaat 

Vitamine B6 3,5 mg 250% Pyridoxaal 5 Fosfaat 

Vitamine B1 3,3 mg 300% Thiamine HCl 

Vitamine B2 4,2 mg 300% Riboflavine 

Vitamine K1 37,5 mcg 50% Fytomenadion 

Foliumzuur 400 mcg 200% Quatrefolic (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur 

Vitamine B12 250 mcg 10.000% 5-deoxyadenosylcobalamine (dibencozide) 

Vitamine B12 250 mcg 10.000% Methylcobalamine 

Biotine 100 mcg 200% D-biotine 

Mineralen 
   

Magnesium 7,6 mg 2% L-ascorbaat 
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Calcium 11 mg 1,4% L-ascorbaat 

Ijzer 14 mg 100% Bisglycinaat 

Zink 20 mg 200% Citraat 

Silicium 20 mg 
 

uit Bamboe 

Selenium 110 mcg 200% L-selenomethionine 

Mangaan 3 mg 150% Citraat 

Koper 1,5 mg 150% Citraat 

Chroom 40 mcg 100% Picolinaat 

Jodium 150 mcg 100% Kaliumjodide 

Overig 
   

Choline 15 mg 
 

Bitartraat 

Citrus Bioflavonoiden 10 mg 
 

Extract (50%) 

*) Referentie Inname. 

Categorie: Vitaminen, Mineralen.  
Ingredienten: Vitaminen, mineralen, HPMC (verdikkingsmiddel/capsulehuls), choline bitartraat, Bamboe silica 

extract, bioflavonoiden, magnesium stearaat (plantaardig - antiklontermiddel), silicium dioxide 
(antiklontermiddel), microcrystalline cellulose (vulstof).  
Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

 

 
Geadviseerd dagelijks gebruik: 2 Capsules per dag, met water innemen. Bij voorkeur 
verdelen over de dag en tijdens een maaltijd. 

 

Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van 

belang. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Dit 

voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar. 

 

Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge 

kinderen houden. 

 

Inhoud: 60 V Caps  

 


