
UW PRODUCTBIJSLUITER

HET GEBRUIK VOOR UW GEZONDHEID

Met Dr. Böhm® Prestatie-Elixier bruisgranulaat haalt u meer uit uzelf: het 
verfrissende bruisdrankje ondersteunt u om uw fysieke en mentale prestatievermogen 
volledig te kunnen benutten.

• Natuurlijke stimulerende middelen Vitamine C, riboflavine (B2), niacine
(B3), pantotheenzuur (B5), B6, B12, foliumzuur (B9) en magnesium helpen om
vermoeidheid en uitputting te verminderen.

• Extra energie-kick: Magnesium, vitamine B1, riboflavine (B2), niacine
(B3), pantotheenzuur (B5), B6, B12 en vitamine C ondersteunen de normale
energiestofwisseling.

• Gefocust/geconcentreerd blijven: Pantotheenzuur (B5) stimuleert de mentale
prestaties, zink ondersteunt het denkvermogen en ginseng stimuleert de
concentratie.

• Balsem voor de zenuwen: Thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), vitamine
B6, B12, C en magnesium helpen bij een normale werking van het zenuwstelsel.

• Ondersteuning voor het immuunsysteem: Zink, vitamine C, B6, B12 en
foliumzuur (B9).

• Waardevolle bioactieve vitale stoffen: L-arginine, taurine, choline en pure
maagvriendelijke cafeïne zonder geroosterde ingrediënten en zuren.

GOED OM TE WETEN

Werk, gezin, vrije tijd - dag in dag uit wordt er van ons verwacht hoge prestaties 
te leveren. Geen wonder dat we ons vaak moe, uitgeput en leeggezogen voelen. 
Als er gevraagd wordt om productiviteit, concentratie en uithoudingsvermogen, kan 
een natuurlijke energie-kick voor lichaam en geest zeer nuttig zijn. Met Dr. Böhm® 
Prestatie-Elixier bruisgranulaat voorziet u uw lichaam gericht van waardevolle 
vitaminen, minerale stoffen en bioactieve vitale stoffen. U vult uw energievoorraad 
weer aan en blijft productief.

DOSERING EN GEBRUIK

Neem dagelijks 1 tot 2 sachets in. Leeg daarvoor de inhoud van een sachet in 0,2 l tot 
1 l koud of warm water. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

SPECIALE GEBRUIKSINSTRUCTIES

Dr. Böhm® Prestatie-Elixier bruisgranulaat bevat cafeïne en is daarom niet geschikt 
voor kinderen en zwangere vrouwen.

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor 
een product van Dr. Böhm®!
U gebruikt daarmee de geconcentreerde krachten uit de natuur voor uw 
gezondheid en uw welzijn. Hieronder vindt u alle belangrijke informatie, zodat 
uw Dr. Böhm® product een waardevolle dagelijkse begeleider kan zijn.
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  KWALITEITSGARANTIE

Dr. Böhm® combineert de geconcentreerde kracht van de natuur met de meest 
recente wetenschappelijke kennis. Zo ontstaan zeer effectieve producten, die 
met optimaal op elkaar afgestemde ingrediënten volledig zijn gericht op uw 
gezondheid. Zowel geneesmiddelen als ook voedingssupplementen van Dr. 
Böhm® worden volgens de hoogste farmaceutische standaarden uitsluitend in 
Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland geproduceerd.

 gecertificeerde fabricagestandaarden en hoogste productkwaliteit 

 optimale dosering en eenvoudig toe te passen

Dr. Böhm® – kwaliteit dat vertrouwen schept.

SAMENSTELLING PER SACHET

L-argininaspartaat 500 mg
Taurine 500 mg
Cafeïne* 80 mg
Ginseng-extract 50 mg
Druivenpit-extract (OPC) 20 mg
Choline 100  mg
Magnesium 150 mg
Zink 6,0 mg
Vitamine C 50 mg

Thiamine (vitamine B1)  0,55 mg
Riboflavine (vitamine B2) 0,35 mg
Niacine (vitamine B3) 7,5 mg
Pyridoxine (vitamine B6)  0,8 mg
Foliumzuur (vitamine B9) 150 µg
Vitamine B12 (cobalamine) 1,5 µg
Pantotheenzuur (vit. B5) 2,5 mg
Vitamine E 5,0 mg

*Het cafeïnegehalte van een sachet komt overeen met ongeveer 2 kopjes thee of 1 kopje 
koffie.

OOK INTERESSANT VOOR U:

Dr. Böhm® Magnesium Sport® Sticks
– voor spieren en energiestofwisseling

Dr. Böhm® Magnesium Sport® bruistabletten
– voor spieren en energiestofwisseling

Dr. Böhm® Magnesium Sport® + Aminozuren bruis
– voor spierkracht en uithoudings-
vermogen plus snelle regeneratie

Inhoud van de verpakking: 
14 sachets

Met zoetstoffen.
1 sachet bevat 0,003 BE.

EEN KWALITEITSPRODUCT VAN:
APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH 
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Oostenrijk 
Tel.: +43 316 823533-0; Fax: +43 316 823533-52 
E-Mail: office@apomedica.com;  www.apomedica.com

Vrij van lactose, gist en gluten.

Geschikt voor vegetariërs.

Dr. Böhm® Prestatie Elixier wordt regelmatig op gekozen dopingrele-
vante stoffen gecontroleerd en de resultaten worden in de Cologne list 
gedocumenteerd.
www.koelnerliste.com
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