
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 in.

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 ook langer. Als je dan al na een paar weken gestopt bent heb

je geen profijt van de supplementen, zonde!

Gebruiksadvies 



Weeg je minder dan 60 kg: neem dan 1 capsule;

Heb je een gewicht tussen de 60 en 120 kg: neem dan 2 capsules per dag;

Weeg je meer dan 120 kg: neem dan 3 capsules per dag.

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. 

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) 

1 capsule per dag, per 60 kg lichaamsgewicht;

Hoe gebruik ik het DCI supplement?

Six Sense 

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

dag.

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).

Vitamin D3

1 capsule per dag na een maaltijd.

Dosering



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 / 3 tabletten per dag. 

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: Is het spermazaad ok bevonden? Dan volstaat 1 tablet per dag na een

maaltijd.

Man: Is het spermazaad niet ok bevonden door een arts? Dan is de dosering 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. 



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.

Voor alle supplementen geldt: 

Heb je nog vragen? Neem contact op via de website of mail naar

service@ovabalance.eu, we helpen je heel graag verder!

Liefs, 

iedereen bij Ovabalance


