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Ingredienten
Glucosestroop, suiker, water, geleermiddel (pectine), citroenzuur, 
vitamine C (L-ascorbinezuur), natuurlijke kleurstoffen (concentraat 
van wortel en zwarte bes), natuurlijke smaakstoffen, glansmiddel 
(plantaardige olie: kokosnootolie, canola-olie), zoetstof stevia (stevio-
lglycosiden), vitamine E (dl-alfa-tocoferylacetaat), vitamine B3 (nicoti-
namide), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), zink (zinksulfaat), 
glansmiddel (carnaubawas), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), 
vitamine B1 (thiamine hydrochloride), vitamine A (retinylacetaat), foli-
umzuur (pteroylmonoglutaminezuur), jodium (kaliumjodide), vitamine 
D3 (colecalciferol), inositol, biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanoco-
balamine), selenium (natriumselenaat), chroom (chromium picolinaat), 
vitamine K1 (fytomenadion).



Aanbevolen gebruik
Bij Yummygums vinden wij een gezonde leefstijl erg belangrijk. Yummygums zijn 
geen vervanging voor een evenwichtig en gevarieerd dieet. Bewaar Yummygums 
droog, koel en buiten bereik van kinderen. Volwassenen vier gummies en kinderen 
(jonger dan 12) twee gummies per dag. Voor de beste werking raden wij aan 
de gummies dagelijks te nemen. Innemen met water of voedsel is niet nodig. 
Houd je aan de dagelijks aanbevolen dosering en raadpleeg een arts in geval van 
medicijngebruik of bij ziekte.

Met experts samengesteld
Onze gummies worden samengesteld en ontwikkeld in samenwerking met 
verschillende gezondheidsexperts. Yummygums worden in het lab uitgebreid 
getest op samenstelling, smaak en structuur.

Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten
Wij gebruiken hoogwaardige ingrediënten uit natuurlijke bronnen en van 
betrouwbare, traceerbare leveranciers. Onze gummies bevatten alleen natuurlijke 
kleur- en smaakstoffen. Als bindmiddel gebruiken we pectine dat wordt 
gewonnen uit de celwand van vruchten en geen runder- of varkensgelatine - 
Yummygums zijn dus ook geschikt voor veganisten en zijn daarnaast ook halal.

Veilig en gecertificeerd
Wij nemen gezondheid serieus. Met een team van kwaliteits- en regelgevings 
experts wordt zorgvuldig toezicht gehouden op de productie om kwaliteit en 
veiligheid in elke fase van het productieproces te waarborgen. Yummygums 
voldoen aan alle voorschriften voor voedingsmiddelen en supplementen en de 
productieprocessen voldoen aan een ruime verscheidenheid van internationale 
kwaliteitseisen.

Aandachtig verpakt
Yummygums zijn niet alleen kleurrijk verpakt, maar we letten ook op veiligheid. 
Onze potten zijn met kinderslot beveiligd en hoeven dus niet verborgen te worden 
in de medicijnkast. Ook worden onze potten direct na het afvullen voorzien van 
een luchtdichte seal om de beste kwaliteit te garanderen.
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Yummygums Multi Plus is een hooggedoseerde multivitamine met 17 vitamines 
en mineralen in een lekkere kersen-frambozen gummie. Yummygums Multi 
Plus is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar. Een pot bevat 120 
gummies, goed voor een maand gebruik voor volwassenen en twee maanden 
voor kinderen. 

Complete multivitamine
Yummygums Multi Plus is een complete multivitamine en bevat 17 vitamines en 
mineralen. Het is zo uitgebalanceerd dat de belangrijkste vitamines hoog 
gedoseerd zijn.

Vitamine B12
Belangrijk voor je zenuwstelsel, goed voor je concentratievermogen en 
gemoedstoestand. Helpt vermoeidheid te verminderen en ondersteunt je 
energieniveau.

Vitamine D3
Ook wel de zon vitamine genoemd. Ondersteunt je 
immuunsysteem en helpt je spieren, botten en tanden sterk te houden.

Yummygums Multi Plus
Complete multivitamine. 
Dagelijkse ondersteuning 
voor jong en oud.


