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In deze brochure vind je meer informatie over het gebruik en de werking 
van onze veelgebruikte supplementen.

Ovabalance is ontstaan door de zoektocht die we zelf hebben afgelegd 
naar een betere en gezonde hormonale balans. Ons doel is om jouw 
lichaam en geest in balans te brengen zodat jij je ook fi t, energiek en 
gelukkig voelt!

We zijn #obsessedwithquality. We kiezen voor de hoogste kwaliteit 
ingrediënten en producten. Wat betekent dat we kijken naar de juiste 
verhoudingen, dosering en best opneembare verbindingen.

We helpen jou om je specifi eke gezondheidsdoelen te halen, daar zijn 
onze supplementen voor samengesteld. Of te wel #madeforyou! 
We gebruiken ook geen onnodige toevoegingen. Daarnaast zijn al onze 
producten lactosevrij, glutenvrij en bovendien allemaal vegan.

Heb je nog vragen, bijvoorbeeld over de werking van onze supplementen? 
Neem contact op via de website of mail naar service@ovabalance.eu, 
we helpen je heel graag verder!

Liefs, iedereen bij Ovabalance

it’s all 
about 
balance
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Ondersteun jouw doel 
 
We bieden supplementen aan die je kunnen helpen op de volgende 
deelgebieden:

#Hormoonhuishouding 
Is je doel een betere hormonale balans? Een mooie huid, glanzend haar, 
het ondersteunen van je cyclus of meer energie? Wanneer je hormonen 
uit balans zijn kan dit tot verschillende mentale en lichamelijke klachten 
leiden. Gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl zijn een goede 
basis. Maar vaak kom je ook gewoon iets tekort, dat je moet aanvullen om 
te herstellen. Specifieke voedingssupplementen zijn dan het middel voor 
een gezonde hormoonbalans.

#Kinderwens
Natuurlijk is het altijd verstandig om gezond te leven. Dat geldt voor 
iedereen. Maar wanneer je zwanger wilt worden is dit extra waar. Gezond 
leven helpt om je lichaam zo goed mogelijk voor te bereiden en zo de 
kans op een zwangerschap te vergroten.
Zwanger worden is zeker niet iets vanzelfsprekends. Niet iedereen wordt 
even gemakkelijk of even snel zwanger. Het is belangrijk om voldoende 
vitamines en mineralen middels gezonde voeding binnen te krijgen. Vaak 
lukt dit niet en zijn voedingssupplementen een essentiële aanvulling. 

#Zwanger
Gedurende een zwangerschap verandert je lichaam en er wordt veel van 
gevraagd. Je wilt de gezondheid van jezelf en je kindje in deze periode 
optimaal ondersteunen. Om tekorten te voorkomen en de beste basis aan je 
ongeboren kind te geven is het slim om de juiste supplementen te gebruiken. 

#Stress
Iedereen ervaart wel eens stress en dat is helemaal niet erg. Je kunt 
gestrest raken door werk of je privésituatie. Maar ook te weinig slaap 
en ongezond eten kunnen bijdragen aan het ontstaan van stress. Als er 
onvoldoende balans tussen stress en ontspanning is, wordt stress wel 
ongezond. Chronische stress heeft op termijn gevolgen voor je fysieke en 
mentale gezondheid en heeft een negatief effect op jouw hormoonbalans. 
Gelukkig zijn er meerdere supplementen die je je helpen de effecten van 
stress te verlichten of weg te nemen.  

#Overgang
De overgang is een natuurlijke fase in het leven van iedere vrouw. Doordat 
je lichaam en je hormoonhuishouding veranderen kun je last krijgen 
van overgangsverschijnselen, zoals opvliegers of prikkelbare gevoelens. 
Bepaalde voedingssupplementen kunnen bijdragen aan vermindering van 
je ongemakken, zodat je je weer fitter en prettiger voelt.
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Optimaal resultaat & voordeel
Voor het beste resultaat gebruik je een combinatie van verschillende 
supplementen die bij jouw doel passen. Deze zijn samengevoegd in de 
zogenaamde voordeelbundels.

Waarom een Ovabalance voordeelbundel? 
• De supplementen zijn gecombineerd voor het optimale resultaat; 
• Het is een voordeliger keus dan de producten los bestellen;
• Je weet zeker dat je de producten veilig met elkaar kunt combineren;
• Je slikt de juiste dosering van de verschillende producten;
• De supplementen versterken elkaars werking.

De gecombineerde producten in de Ovabalance voordeelbundels vind je 
op www.ovabalance.eu/voordeel

Scan en bekijk direct  
de verschillende 
voordeelbundels.

it’s all  
about  
balance
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Gebruiksadvies supplementen 
 
Wanneer neem ik de supplementen in?
Innemen van de supplementen doe je het beste tijdens of na de maaltijd. 
Op deze manier worden de supplementen op de meest natuurlijke manier 
opgenomen. Alleen het supplement DCI is hierop een uitzondering: dit 
supplement neem je juist 10 minuten voordat je gaat eten.

Hoe neem ik de supplementen in?
Je neemt de supplementen met een glas water in tijdens of na een maaltijd. 
Heb je moeite met het doorslikken van capsules? De supplementen in capsules 
kun je gemakkelijk openmaken en de inhoud met wat water innemen.

Hoe lang gebruik ik de supplementen?
Het advies is om de supplementen ten minste 8 weken te gebruiken om het 
effect in jouw situatie goed te kunnen beoordelen. Vaak merk je al eerder 
verschillen, maar soms duurt dit langer. Als je dan te snel bent gestopt heb 
je geen profijt van de supplementen, zonde natuurlijk!

Voor alle supplementen geldt: 
• Overschrijd de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet;
• Bewaar droog en bij kamertemperatuur;
• Houd de producten buiten bereik van jonge kinderen;
•  Een gezonde leefstijl is belangrijk. Een voedingssupplement is geen 

vervanging van een gevarieerd voedingspatroon.



8

Dosering 
Wat is de juiste dosering?
De dosering van elk Ovabalance supplement staat vermeld op het etiket 
van het potje. Je kunt van deze dosering uitgaan, tenzij anders persoonlijk 
geadviseerd. Hieronder vind je verdere uitleg per product.

D-Chiro-Inositol (DCI) 
2 capsules per dag, aangepaste dosering hieronder:
• Weeg je minder dan 60 kg: neem dan 1 capsule;
• Weeg je meer dan 120 kg: neem dan 3 capsules per dag.
 
Hoe gebruik ik het DCI supplement?
• Neem DCI ongeveer 10 minuten voor de maaltijd in;
•  Gebruik je 2 capsules per dag, neem dan 1 capsule voor het ontbijt en 1 

voor het diner;
• Een eventuele derde capsule neem je in voor de lunch. 

Six Sense 
1 capsule per dag na een maaltijd. Je kunt zelf kiezen op welk moment 
van de dag.

it’s all  
about  
balance
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Ultimate Multi Mama 
2 capsules per dag na een maaltijd (mag verdeeld over de dag maar  
ook tegelijkertijd).

DIM
2 capsule per dag na een maaltijd (mag verdeeld over de dag maar  
ook tegelijkertijd).

Herbal Complex Saw Palmetto 
2 capsules per dag na een maaltijd (mag verdeeld over de dag maar  
ook tegelijkertijd).

Essential Mineral Zinc 
Vrouw: ter ondersteuning van huid en/of haar, 1 tablet per dag na  
een maaltijd.
Man: bij verminderde zaadkwaliteit 2 tabletten per dag (mag verdeeld over 
de dag maar ook tegelijkertijd).

Essential Mineral Magnesium  
1 tablet na de avondmaaltijd ter ondersteuning van vruchtbaarheid (man/
vrouw), tijdens de zwangerschap of overgang. Wanneer er sprake is van 
stress 2 tabletten per dag, 1 na het ontbijt en 1 na de avondmaaltijd. 

Vitamin B12
1 tablet per dag onder de tong laten smelten.    
 
Vitamin D3
1 capsule per dag na een maaltijd.

Omega 3
1 softgel per dag na een maaltijd.
Eet je nooit vette vis dan is de dosering 2 softgels per dag na een maaltijd 
(mag verdeeld over de dag maar ook tegelijkertijd). Vanaf het derde 
trimester van je zwangerschap is de dosering 2 softgels per dag na een 
maaltijd (mag verdeeld over de dag maar ook tegelijkertijd). 

Vitamin C
1 tablet per dag.
Voel je je minder fit of ben je ziek (geweest) dan kun je de dosering 
verhogen naar 2 tot 3 tabletten per dag. 
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De voordelen van Ovabalance DCI
•  Hoogst gedoseerd DCI supplement (600mg per 

capsule); 
• Meest zuivere DCI beschikbaar (>98% zuiverheid); 
• Superieure vorm van inositol;
•  Dosering op basis van laatste wetenschappelijke 

onderzoeken;
• Bevat geen onnodige hulp- en vulstoff en;

Wat is D-Chiro-Inositol (DCI)?
D-Chiro-Inositol is een signaalstof die een 
belangrijke rol speelt bij de insulinehuishouding. 
Insuline is een hormoon dat betrokken is bij de 
regeling van de bloedsuikerspiegel.
DCI wordt gebruikt in voedingssupplementen om 
de natuurlijke balans in het lichaam van 
vrouwen te ondersteunen.

Naast D-Chiro-Inositol zijn er veel meer 
verschillende soorten inositol. D-Chiro-Inositol 
is niet hetzelfde als het bekendere inositol of 
myo-inositol. Het omzetten van myo-inositol naar 
D-Chiro-Inositol in het lichaam is een lang en niet 
zo eenvoudig proces. In sommige gevallen werkt 
dit proces niet goed genoeg. Daarom maakt 
Ovabalance een supplement met D-Chiro-Inositol, 
zodat je direct de stof binnenkrijgt waar je lichaam 
behoefte aan heeft.

Aangeraden combinatie 
Voor het grootst mogelijke eff ect raden we aan om 
Ovabalance DCI te combineren met Ovabalance 
Six Sense. Dit unieke supplement bevat onder 
andere de stof mangaan en hierdoor wordt DCI 
beter opgenomen en de werking versterkt. Je 
bestelt deze twee supplementen voordeliger 
samen als Ovabalance voordeelbundel.

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #huidenhaar #menstruatie  
#vruchtbaarheidvrouw #kinderwens #zwanger

10

d-chiro inositol
DCI 
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De voordelen van Ovabalance Six Sense 
•  Uitgebalanceerd complex ter ondersteuning van 

de bloedsuikerspiegel;
•  Ovabalance Six Sense bevat kaneel extract 

zonder schadelijk coumarine;
•  Vrij van conserveringsmiddelen of kunstmatige 

kleur- en smaakstoff en;
•  Met R-alfa-liponzuur. 

Wat is Six Sense?
Six Sense is een supplement dat is ontwikkeld om 
de gezonde bloedsuikerspiegel te ondersteunen.

Het bestaat uit zes natuurlijke stoff en:
• Ceylon kaneelextract;
• Groene thee extract 90%;
• Chromium;
• Mangaan;
• R-Alfa-Liponzuur;
• Vitamine D3.

Kaneel ondersteunt het voortplantingssysteem en 
de urinewegen*. En daarnaast draagt het bij aan 
het behoud van de normale bloedsuikerspiegel, 
net als het groene thee extract en chroom*. 
Mangaan zorgt ervoor dat de stof DCI beter 
wordt opgenomen. R-alfa-liponzuur is een 
zwavelhoudend vetzuur dat van nature in het 
lichaam voorkomt. De vitamine D speelt een rol in 
het celdelingsproces en de weefselgroei.

Let op: dit supplement bij voorkeur niet gebruiken 
tijdens borstvoeding of zwangerschap (zodra je 
een positieve zwangerschapstest hebt).

Aangeraden combinatie 
Ovabalance Six Sense combineert goed met DCI. 
Het is ook niet voor niets dat Ovabalance Six Sense 
en Ovabalance DCI een van de meest populaire 
combinaties van supplementen is.

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #huidenhaar #menstruatie  
#vruchtbaarheidvrouw #kinderwens

*  Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de 
Europese Commissie.

11

complex
SIXSENSE 
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De voordelen van Ovabalance
Ultimate Multi Mama 
•  Speciaal ontwikkeld voor vrouwen met 

een kinderwens, tijdens zwangerschap en 
borstvoeding;

•  Biologisch actief foliumzuur als 
Quatrefolic® 400 μg;

• Hoge dosering ijzer & choline;
• Vitamine A in de vorm van bètacaroteen.

Wat is Ultimate Multi Mama?
Al vanaf het moment dat je stopt met 
anticonceptie, luidt het advies van de 
verloskundige: start met het slikken van foliumzuur. 
Alleen: gewoon foliumzuur moet in je lichaam nog 
omgezet worden in de actieve vorm.  
Ultimate Multi Mama bevat de juiste dosering van 
de bioactieve en natuurlijke vorm van foliumzuur, 
oftewel folaat. Deze stof hoeft niet omgezet te 
worden en wordt goed verwerkt door je lichaam.
Ultimate Multi Mama bevat vitamine A in de vorm 
van 3 milligram bètacaroteen. Van bètacaroteen 
zal het lichaam nooit meer omzetten naar vitamine 
A dan het nodig heeft. Hierdoor kan het niet leiden 
tot een te hoog vitamine A-niveau in het lichaam 
wat bij andere vormen wel het geval is. 

Zwangere vrouwen hebben een grotere behoefte 
aan ijzer. Dit ijzer is nodig ter ondersteuning van de 
aanmaak van cellen en weefsels. Naarmate de 
zwangerschap vordert, hebben de baarmoeder, 
placenta en embryo steeds meer bloed en zuurstof 
nodig. Daarom bevat Ultimate Multi Mama 28 
milligram ijzer. 

Aangeraden combinatie 
Ovabalance Omega 3 algenolie met DHA 
vetzuren is uitermate geschikt voor vrouwen met 
een zwangerschapswens en zij die zwanger 
zijn. Zo is DHA goed voor de ontwikkeling van de 
hersenfunctie van de ongeboren baby. 

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #vruchtbaarheidvrouw
#kinderwens #zwanger

ultimate 
MULTIMAMA

12
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De voordelen van Ovabalance DIM 
• 100% puur diindolylmethaan (DIM);
• Volledig veganistisch DIM supplement;
• DIM met een grote biologische beschikbaarheid;
• Veel gebruikt door vrouwen.

Wat is DIM?
DIM ofwel, diindolylmethaan, is een fytonutriënt. 
Een stof die afkomstig is van het natuurlijke indole-
3-carbinol, dat in kruisbloemige groenten wordt 
gevonden zoals spruitjes, broccoli of bloemkool. In 
het lichaam zet je indole-3-carbinol om in DIM.

DIM helpt vrije radicalen in het lichaam af te voeren 
en heeft fyto-oestrogene eigenschappen. Dit 
DIM supplement is daarom vooral populair in het 
gebruik onder vrouwen. 

DIM bevat 100% puur DIM. Zonder onnodige 
toevoegingen. 

Let op: dit supplement bij voorkeur niet gebruiken 
tijdens borstvoeding of zwangerschap (zodra je 
een positieve zwangerschapstest hebt).

Aangeraden combinatie 
Ovabalance DIM combineert goed met onder 
andere Ovabalance Omega3. Wanneer je niet 
wekelijks vette vis eet, is onze Omega 3 op basis 
van algenolie een goede aanvulling.

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #menstruatie #overgang

diindolymethane
DIM

13
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De voordelen van Ovabalance Herbal 
Complex Saw Palmetto
• Complex met 4 verschillende kruiden;
• Met brandnetelblad extract;
• Ter ondersteuning van huid en haar;
•  Bevat 150 mg gestandaardiseerd Saw Palmetto 

bes poeder extract per capsule.

Wat is Herbal Complex Saw Palmetto?
Herbal complex Saw Palmetto bestaat uit vier 
verschillende kruiden:
• Saw Palmetto 150 mg;
• Mariadistel 100 mg;
• Brandnetelblad extract 100 mg;
• Pompoenpit extract 100 mg.

Herbal Complex Saw Palmetto speelt een rol bij het 
verlagen van het Dihydrotestosteron (DHT) niveau 
door het remmende eff ect op het enzym 5-alfa-
reductase. Dit enzym is verantwoordelijk voor de 
omzetting van bepaalde vrije hormonen naar DHT.

Herbal Complex Saw Palmetto ondersteunt met 
zijn werkzame stoff en de gezondheid van huid en 
haar. Het brandnetelblad extract in het complex is 
niet alleen goed voor uw huid en haar, maar het 
ondersteunt ook de gezonde nagels.

Let op: dit product is niet geschikt voor kinderen 
tot en met 10 jaar en het is ook niet geschikt voor 
vrouwen die nu zwanger willen worden, zwanger 
zijn, of borstvoeding geven.

Aangeraden combinatie 
Dit supplement combineert goed met Ovabalance 
Essential Mineral Zinc. Zink draagt bij aan normale 
haargroei en helpt bij de verzorging van de huid 
van binnenuit.

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #huidenhaar 

herbal complex
SAWPALMETTO

14
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De voordelen van Ovabalance Essential 
Mineral Zinc  
•  Een hoog gedoseerd en goed opneembaar zink 

supplement;
•  Draagt bij aan normale haargroei en helpt bij de 

verzorging van de huid;
•  Draagt bij aan de instandhouding van normale 

testosteron gehalten;
• Draagt bij aan een normale vruchtbaarheid.

Wat is zink? 
Zink is een mineraal dat essentieel is voor je 
lichaam. Zink draagt onder andere bij aan de 
bouw van weefsels in je lichaam en aan het 
ondersteunen van het afweersysteem. Het levert 
een bijdrage aan het gezond houden van de huid 
en het draagt bij aan het herstellende vermogen 
van de huid. Ook ondersteunt zink de normale 
vruchtbaarheid en voortplanting.

Kortom: zink is een mineraal dat een veelzijdig 
eff ect heeft op verschillende processen in je 
lichaam. Het ondersteunt je lijf op vele gebieden. 
Essential Mineral Zinc bevat zinkgluconaat. 
Dit is een organisch gebonden vorm van zink. 
Het voordeel is dat dit goed opneembaar is voor 
het lichaam.

Aangeraden combinatie 
Gebruik je Ovabalance Essential Mineral Zinc voor 
je huid en/of haar? Dan combineert zink goed met 
Ovabalance Saw Palmetto Herbal Complex. Dit 
complex ondersteunt met zijn werkzame stoff en 
ook de gezondheid van huid en haar.

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #huidenhaar 
#vruchtbaarheidman #stress

essential mineral
ZINC 
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De voordelen van Ovabalance Essential 
Mineral Magnesium 
•  Magnesium met een hoge biologische 

beschikbaarheid;
•  Beter te verdragen dan andere magnesium 

vormen;
•  Magnesium draagt onder andere bij aan een 

goede geestelijke balans;
•  En magnesium ondersteunt de 

energiestofwisseling en het celdelingsproces.

Wat is magnesium? 
Magnesium is een mineraal dat bijdraagt aan 
honderden processen in ons lichaam. Zo helpt het 
bij vermoeidheid, ondersteunt het je energieniveau, 
speelt het een rol bij de aanmaak van cellen en 
weefsel en is het onder andere goed voor de 
gemoedstoestand. 

Essential Mineral Magnesium bevat de organische 
magnesiumverbindingen magnesium bisglycinaat 
en magnesium citraat. Dit zorgt ervoor dat de 
magnesium goed door het lichaam kan worden 
opgenomen. Daarnaast zijn deze vormen 
van magnesium goed verdraagbaar. Aan het 
supplement is bovendien taurine toegevoegd. 
Dit zorgt ervoor dat de magnesium nog beter 
wordt opgenomen.

Aangeraden combinatie 
Ovabalance Magnesium combineert goed met 
Ovabalance Essential Mineral Zinc. Het ondersteunt 
je lijf op vele gebieden. Zink is goed voor je haren 
en voor je huid. Het is goed voor de normale 
hormoonhuishouding, het draagt bij aan de 
instandhouding van normale testosterongehalten 
in het bloed. Tevens draagt zink bij tot een normale 
vruchtbaarheid.

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #stress #vruchtbaarheidman 
#vruchtbaarheidvrouw #kinderwens #zwanger

essential mineral
MAGNESIUM 
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De voordelen van Ovabalance Vegan 
Vitamin B12 
•  Een bioactieve en goed opneembare vorm van 

vitamine B12;
•  Kan een goede aanvulling zijn voor een 

vegetarisch of veganistisch dieet;
•  Ter ondersteuning van het zenuwstelsel en de 

aanmaak van rode bloedcellen.

Wat is vitamine B12?
Vitamine B12 is een wateroplosbare vitamine 
die ook wel cobalamine wordt genoemd. Het is 
een vitamine die onder meer belangrijk is voor 
de vorming van rode bloedcellen en het goed 
functioneren van het zenuwstelsel. Vitamine 
B12 ondersteunt de gemoedstoestand en de 
geestelijke veerkracht. 
Vitamine B12 komt vrijwel alleen voor in dierlijke 
voedingsmiddelen. Vitamine B12 zit in vlees, zuivel, 
eieren en vis. In hele kleine hoeveelheden zit 
het ook in zeewier en algen. Maar de vorm van 
vitamine B12 die daarin zit, is niet bioactief en 
daardoor voor je lichaam lastig op te nemen. 

Zeker wanneer je veganistisch of vegetarisch eet, 
is Vegan Vitamin B12 een belangrijke aanvulling 
op gezonde voeding. Deze vitamine B12 wordt 
gemaakt door bacteriën en is volledig plantaardig. 

In het Vegan Vitamin B12 supplement zit 
methylcobalamine. Dit is een bioactieve vorm van 
vitamine B12. Dat wil zeggen dat de vitamine in het 
lichaam niet nog eens hoeft te worden omgezet 
voordat het werkzaam is.

Aangeraden combinatie 
Wanneer je (vaak) vegetarisch of vegan eet raden 
wij naast Ovabalance Vegan Vitamin B12 de 
Ovabalance Omega 3 Algenolie aan. 

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #menstruatie #stress

vegan
VITAMINB12 
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De voordelen van Ovabalance 
Vitamin D3 
•  Een hoog gedoseerd vitamine D supplement;
•  Een plantaardige softgel met enkel natuurlijke 

hulpstoff en;
•  100% vegan vitamine D3, de sterkste vitamine D 

voor het lichaam;
•  Vitamine D draagt onder meer bij aan het 

behoud van sterke botten en een goed werkend 
afweersysteem.

De gezondheidsvoordelen van vitamine D zijn 
divers. Het heeft onder andere een gunstige 
invloed op het celdelingsproces en speelt een rol 
in het proces van weefselgroei en ontwikkeling. 
Verder heeft het een positieve invloed op het 
afweersysteem en speelt het een rol bij het 
behouden van soepele en gezonde spieren. 

In Vitamin D3 wordt gebruik gemaakt van een 
volledig plantaardige variant van vitamine D3, 
te weten Vitamine D3V. Vitamine D3V wordt 
geproduceerd uit algen.

Aangeraden combinatie
Ovabalance Vitamine D3 combineert goed met 
Ovabalance Omega 3. Omega 3 is gezond en 
belangrijk voor iedereen. Het draagt bij aan 
verschillende lichaamsprocessen. Omega 3 
algenolie met DHA vetzuren is uitermate geschikt 
voor vrouwen met een zwangerschapswens, 
zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven.

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #huidenhaar #menstruatie 
#vruchtbaarheidvrouw #vruchtbaarheidman 
#stress #kinderwens #zwanger

vegan
VITAMIND3

18
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De voordelen van Ovabalance Omega 3 
algenolie 
•  DHA kent veel gunstige eff ecten op de gezondheid;
• Deze Omega 3-vetzuren zijn 100% vegan;
•  Het supplement bevat 0% chemicaliën en is vrij 

van giftige stoff en;
• Dit supplement heeft geen (vis)nasmaak;
•  Omega 3-vetzuren uit algen zijn een duurzame keus.

Wat is Omega 3? 
Omega 3 is gezond en belangrijk voor iedereen. 
Het draagt bij aan verschillende lichaamsprocessen. 
Omega 3 algenolie met DHA vetzuren is uitermate 
geschikt voor vrouwen met een zwangerschaps-
wens, zwangeren en vrouwen die borstvoeding 
geven. Dit vanwege de positieve gezondheidseff ecten 
die Omega 3 heeft op het (on)geboren kind.

Waar is Omega 3 goed voor?
DHA - Omega 3 heeft verschillende 
gezondheidsvoordelen:
• DHA is goed voor het gezichtsvermogen*;
• DHA is goed voor de hersenen*;
•  De inname van DHA door de moeder, draagt 

bij tot de normale ontwikkeling van de ogen 
van de ongeboren baby en bij baby’s die 
borstvoeding krijgen**;

•  De inname van DHA door de moeder, is goed 
voor de ontwikkeling van de hersenfunctie 
van de ongeboren baby en van baby’s die 
borstvoeding krijgen**;

•  DHA draagt bij aan behoud van een normaal 
vetgehalte in het bloed***.

Aangeraden combinatie 
Indien er een kinderwens speelt is de Ovabalance 
Ultimate Multi Mama een mooie aanvulling op een 
gezond voedingspatroon.

Ondersteun jouw doel:
#hormoonhuishouding #huidenhaar #menstruatie 
#vruchtbaarheidvrouw #vruchtbaarheidman 
#stress #kinderwens #zwanger

*   gunstige eff ect wordt verkregen bij 
een dagelijkse inname 
van 250 mg DHA.

**   vanaf een dagelijkse inname van 
200 mg DHA naast de dagelijks 
aanbevolen inname voor omega 
3-vetzuren voor volwassenen 
(250 mg DHA en EPA).

*** bij een dagelijkse inname van 2 g 
DHA.

algae oil
OMEGA3 
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De voordelen van Ovabalance Vitamin C 
•   Een hoog gedoseerd vitamine C supplement;
•  Draagt onder meer bij aan een gezond 

afweersysteem;
•  Een tablet met enkel natuurlijke hulpstoff en - 

100% vegan.

Wat is vitamine C?
Vitamine C wordt ook wel ascorbinezuur genoemd 
en is één van de meest bekende vitamines. Je 
weet dat je voldoende groenten en fruit moet 
eten om gezond te blijven. Een van de redenen 
daarvoor is de aanwezigheid van vitamine C in 
deze voedingsmiddelen. 

Vitamine C is een veelzijdige vitamine, het 
is namelijk betrokken bij veel verschillende 
lichaamsprocessen. Zo draagt vitamine C bij aan 
je afweer, ondersteunt het een gezonde huid, helpt 
het bij vermoeidheid en nog veel meer.

Om de gevarieerde voeding en de gezonde leefstijl 
te ondersteunen is het verstandig om als aanvulling 
een vitamine C supplement gebruiken. Vitamin C is 
een supplement met 1000 milligram vitamine C per 
tablet. Behalve vitamine C bevat het biofl avonoïden 
en rozenbottel om de werking van het antioxidant 
vitamine C te ondersteunen.

Aangeraden combinatie 
Ervaar je vaker stress? Dan kunnen we je 
aanraden om ook Ovabalance Essential Mineral 
Magnesium te proberen. 

Ondersteun jouw doel:
#stress #vruchtbaarheidvrouw #vruchtbaarheidman 
#kinderwens #zwanger

easily absorbed
VITAMINC
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balancepoints  
Als je een klantaccount aanmaakt bij Ovabalance, spaar je automatisch en 
gratis BalancePoints. Deze punten kun je inwisselen voor kortingen, gratis 
producten en mooie cadeaus. Met automatische bezorging via OvaRepeat 
ontvang je ook automatisch BalancePoints.

ovarepeat 
Makkelijk supplementen bestellen tegen de allerlaagste prijs? 
Kies dan voor OvaRepeat. Met deze service zit je nooit zonder jouw 
supplementen. Bovendien wordt je bestelling altijd gratis bezorgd. 
Jij bepaalt zelf welke producten en hoe vaak er geleverd wordt. Je kunt 
je bestelling altijd makkelijk aanpassen en de levering uitstellen of stoppen. 
Profi teer met OvaRepeat van meer gemak, de hoogste korting 
en gratis levering.

Voor meer informatie over OvaRepeat kijk op: 
www.ovabalance.eu/ovarepeat

Altijd tot 20% extra korting 
op je bestelling

Automatisch 
BalancePoints sparen

Altijd op tijd je
supplementen in huis
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it’s all  
about  
balance
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Ovabalance Herbal Tea Blends
 
Ovabalance heeft theemixen ontwikkeld die bestaan uit de beste 
biologische kruiden. Deze zijn bedoeld voor verschillende fases in het leven 
van een vrouw.

Het vrouwenlichaam kan namelijk soms wel eens wat extra ondersteuning 
gebruiken. Tijdens, maar ook vóór een menstruatie bijvoorbeeld. En ook 
gedurende een zwangerschap of later in de overgang. Het is ten alle tijden 
fijn om je in balans te voelen in je lijf. En daar helpen deze theemixen bij.

Er zijn 4 verschillende losse kruidenthee blends waar je zelf een heerlijke 
kop thee mee kunt zetten. 

FEMALEBALANCE
Deze natuurlijke kruidenmix thee is speciaal ontworpen om je vrouwelijke 
cyclus te ondersteunen. 
•  Ondersteunt je natuurlijke hormoonbalans
•  Met onder andere kaneel, gember en vrouwenmantel 

MENOPAUSECOMFORT 
Een natuurlijk kruidenmix speciaal samengesteld voor vrouwen in de 
overgang en de periode hiervoor.
•  Ondersteunt je lichaam tijdens de overgang
•  Met o.a. salie draagt bij aan een comfortabel gevoel tijdens de overgang 

PERIODPOWER 
Deze natuurlijk kruidenthee is speciaal samengesteld om vrouwen te 
ondersteunen tijdens hun menstruatie.
•  Ondersteuning tijdens de menstruatie
•  Op basis van kruiden, waaronder kamille, duizendblad en frambozenblad 

PREGNANCYSUPPORT
Deze biologische kruidenmix thee is speciaal samengesteld voor de 
behoeften van de zwangere vrouw.
•  Ondersteunt tijdens je zwangerschap
•  Draagt bij aan een energiek gevoel, ontspanning en de 

vochthuishouding
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