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DYNATONIC 

VITAMINES - WAAROM? 
 
Het massale gebruik van bepaalde meststoffen brengt het minerale evenwicht van de bodem in 
het gedrang en leidt met name tot een te laag magnesiumgehalte. De procédés van industriële 
productie en raffinage van bepaalde levensmiddelen veroorzaken eveneens een tekort aan 
mineralen en vitamines. 
 
Het vitaminegehalte van levensmiddelen wordt in de eerste plaats bepaald door de kwaliteit 
van de oogst. Maar dat gehalte kan later nog veranderen door de omstandigheden waaronder 
de producten bewaard en bereid worden. 
 
Onze huidige levenswijze leidt bovendien tot een grotere behoefte aan mineralen en vitamines. 
We leiden een steeds gejaagder leven terwijl we steeds minder fysische inspanningen leveren. 
En daar kan DYNATONIC wat aan doen. Het biedt ons lichaam de vitaminecombinaties die 
niet meer in voldoende mate in onze voeding aanwezig zijn. 
 
DE ROL VAN VITAMINES 
 
Vitamines zijn stoffen met een katalyserende werking. Zij regelen het verloop van de 
stofwisseling (metabolisme) - het samenspel van opname (anabolisme) en afbraak 
(katabolisme) - die de constante uitwisseling van stoffen tussen de cellen en de eigenlijke 
voedingsstoffen mogelijk maakt. 
 
DYNATONIC - ACTIEVE BESTANDDELEN 
 
Naast de normale voeding, hebben we extra vitamines en mineralen nodig die de cellen kunnen 
activeren en hun vitaliteit kunnen stimuleren.  
Onder andere :  
Magnesium : versterkt het organisme, verdrijft vermoeidheid en geeft het lichaam de stimulans 
die het nodig heeft. 
Magnesium is gekend als het « anti-stress » mineraal. 
Vitamines B1, B2, B6, B12 : vergroten de energiereserves, bestrijden vermoeidheid. 
Vitamine E : bevordert de celactiviteit. Vitamine E fungeert in het organisme in de eerste plaats 
als een antioxidans dat het zuurstofverbruik regelt. Hierdoor helpt vitamine E bij het behouden 
van het stofwisselingsevenwicht. Zo wordt de levensduur van de cellen verlengd en de 
vorming voorkomen van toxische stoffen die de cellen kunnen aantasten. 
Vitamine C : geeft het organisme meer weerstand tegen schadelijke externe invloeden. 
DYNATONIC bevat al deze elementen in de vereiste dosis. 
 
DYNATONIC IS EEN ZEER NUTTIG HULPMIDDEL IN DE VOLGENDE 
GEVALLEN 
 
Fysieke en geestelijke vermoeidheid, slechte recuperatie na inspanningen, stress, afnemend 
dynamisme, ouderdomskwaaltjes (ochtendmoeheid, stramme spieren, verzwakt libido, ...) en 
verminderde vitaliteit. 
DYNATONIC is ook aangewezen voor sportbeoefenaars.  
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Alhoewel DYNATONIC geen geneesmiddel is, raadplegen personen met ernstige 
nierinsufficiëntie het best vooraf hun arts. 
 
DAGELIJKSE AANBEVOLEN DOSIS 
 
Twee capsules na het ontbijt.  
Een DYNATONIC-kuur duurt 2 tot 3 maanden en kan zo nodig herhaald worden. 
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. 
Voedingssupplementen vervangen geen gevarieerde en evenwichtige voeding. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
 
VERPAKKING 
 
50 en 100 capsules. 
Orale inname. 
Voor kinderen van 6 maanden tot 12 jaar bestaat ook DYNAVIT JUNIOR®, siroop. Die 
siroop heeft een aangepaste formule om de weerstand van opgroeiende kinderen te verhogen 
en om bepaalde tekorten, die kunnen leiden tot o.a. prikkelbaarheid (lastig gedrag,…), te 
vermijden.  
 
INGREDIËNTEN PER CAPSULE 
 
Magnesium (Lactaat) 12,8 mg (125 mg) - Magnesium (Oxide) 57,2 mg (95 mg) – Magnesium 
(Gluconaat) 5 mg (90 mg) - Vitamine C (Ascorbinezuur) 90 mg - Vitamine E 
(Alfa-tocoferolacetaat) 15 mg (16,5 mg) - Vitamine B6 (Pyridoxinehydrochlorid) 3 mg (3,65 
mg) - Vitamine B2 (Riboflavin) 2,4 mg - Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) 2,1 mg (2,6 mg) 
- Vitamine B12 (Cyanocobalamin) 1,5 μg. 
 
Hulpstoffen 
Vulmiddel : Lactose – Siliciumdioxide – Antiklontermiddel : Magnesiumstearaat. 
 
 
 

DYNATONIC is een voedingssupplement en wordt uitsluitend in de apotheek verkocht 
EXEL PHARMA - 1080 Brussel 

 
 


