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Ingredienten
Glucosestroop, suiker, water, geleermiddel (pectine), citroenzuur, 
natuurlijke kleurstoffen (concentraat van wortel en pompoen), natuur-
lijke smaakstoffen, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine B3 (nicoti-
namide), glansmiddel (plantaardige olie: kokosnootolie, koolzaadolie), 
vitamine E (dl-alfa-tocoferylacetaat), zink (zinksulfaat), pantotheen-
zuur (calcium-D-pantothenaat), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 
(thiamine hydrochloride), glansmiddel (carnaubawas), bèta-caroteen 
(pro-vitamine A), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), foliumzuur 
(pteroylmonoglutaminezuur), jodium (kaliumjodide), biotine (D-bioti-
ne), selenium (natriumselenaat), vitamine D3 (colecalciferol), vitamine 
B12 (cyanocobalamine).



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. Dagelijks drie gummies per dag 
snoepen. Het wordt door gezondheidsdeskundige aangeraden om vier weken 
voor de bevruchting met Mommy te starten, vanwege de opnameduur van 
foliumzuur. 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 Mommy is een tropische vitaminegummie met papayasmaak; 
een uitgebalanceerde zwangerschapsformule bij kinderwens, tijdens en na de 
zwangerschap. Mommy bevat 13 vitamines en mineralen waaronder foliumzuur 
en vitamine D3, gedoseerd op advies van De Gezondheidsraad. Een pot bevat 
90 gummies voor een maand gebruik. 

Zwangerschapsformule
Yummygums Mommy bevat exact de juiste dosering foliumzuur (200% ADH) en 
vitamine D3 (200% ADH) die geadviseerd wordt door De Gezondheidsraad.

Foliumzuur
Draagt bij aan de groei van je baby en aan de vorming van de placenta. Ook 
vrouwen die zwanger proberen te raken, wordt aangeraden een supplement 
met foliumzuur te nemen.

Vitamine D3
Ondersteunt de groei van je baby: vitamine D3 helpt het celdelingproces en is 
belangrijk voor de ontwikkeling van botweefsel.

Yummygums Mommy
Zwangerschapsformule bij 
kinderwens, tijdens en na de 
zwangerschap.


