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Neo Genyl Action® 
 
Voedingssupplement op basis van foliumzuur, arginineaspartaat, 
ijzergluconaat, met zoetstoffen.  

 
Wat is Neo Genyl Action®? 
 
Neo Genyl Action® is een vitamino-minerale drinkbare oplossing die ijzergluconaat, 
foliumzuur en L-arginine-L-aspartaat bevat.  
 
Waarom Neo Genyl Action® innemen? 
 
Neo Genyl Action® wordt voorgesteld bij fysieke en intellectuele vermoeidheid,  
concentratieproblemen, hoge intellectuele inspanning, gebrek aan vitaliteit, zwangerschap 
en borstvoeding. 
In geval van abnormale vermoeidheid of verlies van vitaliteit is het aangewezen uw arts te 
raadplegen. 
 
Rol van ijzer 
Ijzer speelt een rol in het normale transport van zuurstofen draagt bij tot het verminderen 
van  vermoeidheid, één van de vaakst voorkomende verschijnselen tijdens de zwangerschap. 
 
Rol van foliumzuur (vitamine B9) 
Ze speelt een rol in de vernieuwing van alle cellen van het organisme en draagt ook bij tot 
het proces van de celdeling. Folaat draagt bij tot de weefselgroei van de moeder tijdens de 
zwangerschap. Dat is de reden waarom aanbevolen wordt, wanneer men zwanger wil 
worden, te zorgen voor een optimale inname van foliumzuur. 
Daarnaast draagt foliumzuur bij tot normale psychologische functies zoals het leren en het 
geheugen en helpt het om vermoeidheid te verminderen. 
 
Gebruiksadvies: 1 unidosis drinkbaar per dag. 
 
DE AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS NIET OVERSCHRIJDEN. 
 
Overmatig gebruik kan een laxatief effect hebben. 
 
Neo Genyl Action® is geen vervangmiddel voor een gevarieerde en uitgebalanceerde 
voeding, noch voor een gezonde levensstijl. 
 
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.  
 
Wat is de samenstelling van Neo Genyl Action®? 
 



 

18 december 2012 

 

 

Vitamines / mineralen Voor één 
unidosis 

% ADH* 

Ijzer 16,8 mg 120 % 
Vitamine B9 (foliumzuur) 400 µg 200 % 
* ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. 
 
Bestanddelen:  
Water. L-arginine-L-aspartate (2,045g). Verdikkingsmiddel : glycerol (E422). Ijzergluconaat, 
Voedingszuur : sodiumlactaat (E325). Bewaarmiddelen : kaliumsorbaat (E202) en 
sodiumbenzoaat (E211). Kleurstof : karamel (E150d). Zoetstoffen : sucralose (E955),ananas 
aroma. Foliumzuur. 
 
Hoe Neo Genyl Action® drinken: 
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Neo Genyl® Vital 
 
Voedingssupplement op basis van ijzer, foliumzuur en vitamine B12. Met 
zoetstoffen.  

 
Wat is Neo Genyl® Vital? 
 
Neo Genyl® Vital is een vitamino-minerale drinkbare oplossing die ijzer ammoniumcitraat, 
foliumzuur en vitamine B12 bevat.  
 
Waarom Neo Genyl® Vital innemen? 
 
Neo Genyl® Vital wordt voorgesteld bij fysieke en intellectuele vermoeidheid,  
concentratieproblemen, hoge intellectuele inspanning, gebrek aan vitaliteit, zwangerschap 
en borstvoeding. Deze formule en de verpakking werd ontwikkeld voor mensen ouder dan 
50 jaar. 
In geval van abnormale vermoeidheid of verlies van vitaliteit is het aangewezen uw arts te 
raadplegen. 
 
Rol van ijzer. 
Ijzer speelt een rol in het normale transport van zuurstof en draagt bij tot het verminderen 
van  vermoeidheid, één van de vaakst voorkomende verschijnselen tijdens de zwangerschap. 
 
Rol van foliumzuur (vitamine B9). 
Ze speelt een rol in de vernieuwing van alle cellen van het organisme en draagt ook bij tot 
het proces van de celdeling. Folaat draagt bij tot de weefselgroei van de moeder tijdens de 
zwangerschap. Dat is de reden waarom aanbevolen wordt, wanneer men zwanger wil 
worden, te zorgen voor een optimale inname van foliumzuur. 
Daarnaast draagt foliumzuur bij tot normale psychologische functies zoals het leren en het 
geheugen en helpt het om vermoeidheid te verminderen. 
 
Rol van vitamine B12. 
Vitamine B12 draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme, tot de normale 
werking van het zenuwstelsel, tot een normale psychologische functie en tot de 
vermindering van vermoeidheid en moeheid. 
 
Gebruiksadvies: 1 ampul drinkbaar per dag. 
 
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. 
 
Overmatig gebruik kan een laxatief effect hebben. 
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Neo Genyl® Vital is geen vervangmiddel voor een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding, 
noch voor een gezonde levensstijl. 
 
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.  
 
Wat is de samenstelling van Neo Genyl® Vital? 
 
Vitamines / mineralen Voor één ampul % ADH* 

Ijzer 7 mg 50 % 
Vitamine B12 2,5 µg 100% 
Vitamine B9 (foliumzuur) 400 µg 200 % 
* ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. 
 
Bestanddelen:  
Water. Verdikkingsmiddel: glycerol (E422). Ijzer ammoniumcitraat. Voedingszuur: 
citroenzuur (E330). Bewaarmiddelen: sodiumbenzoaat en kaliumsorbaat (E202) . Kleurstof: 
karamel (E150d).  Ananas aroma. Vitamine B12.  Zoetstof: sucralose (E955). Foliumzuur. 
Zoetstof: neotaam (E961). 
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Neo Genyl Action®

Voedingssupplement op basis van foliumzuur, arginineaspartaat, ijzergluconaat, met zoetstoffen. 

Wat is Neo Genyl Action®?


Neo Genyl Action® is een vitamino-minerale drinkbare oplossing die ijzergluconaat, foliumzuur en L-arginine-L-aspartaat bevat. 

Waarom Neo Genyl Action® innemen?


Neo Genyl Action® wordt voorgesteld bij fysieke en intellectuele vermoeidheid,  concentratieproblemen, hoge intellectuele inspanning, gebrek aan vitaliteit, zwangerschap en borstvoeding.


In geval van abnormale vermoeidheid of verlies van vitaliteit is het aangewezen uw arts te raadplegen.


Rol van ijzer


Ijzer speelt een rol in het normale transport van zuurstofen draagt bij tot het verminderen van  vermoeidheid, één van de vaakst voorkomende verschijnselen tijdens de zwangerschap.

Rol van foliumzuur (vitamine B9)

Ze speelt een rol in de vernieuwing van alle cellen van het organisme en draagt ook bij tot het proces van de celdeling. Folaat draagt bij tot de weefselgroei van de moeder tijdens de zwangerschap. Dat is de reden waarom aanbevolen wordt, wanneer men zwanger wil worden, te zorgen voor een optimale inname van foliumzuur.

Daarnaast draagt foliumzuur bij tot normale psychologische functies zoals het leren en het geheugen en helpt het om vermoeidheid te verminderen.

Gebruiksadvies: 1 unidosis drinkbaar per dag.

DE AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS NIET OVERSCHRIJDEN.

Overmatig gebruik kan een laxatief effect hebben.

Neo Genyl Action® is geen vervangmiddel voor een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding, noch voor een gezonde levensstijl.

Buiten het bereik van jonge kinderen houden. 


Wat is de samenstelling van Neo Genyl Action®?


		Vitamines / mineralen

		Voor één unidosis

		% ADH*



		Ijzer

		16,8 mg

		120 %



		Vitamine B9 (foliumzuur)

		400 µg

		200 %





* ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.


Bestanddelen: 

Water. L-arginine-L-aspartate (2,045g). Verdikkingsmiddel : glycerol (E422). Ijzergluconaat, Voedingszuur : sodiumlactaat (E325). Bewaarmiddelen : kaliumsorbaat (E202) en sodiumbenzoaat (E211). Kleurstof : karamel (E150d). Zoetstoffen : sucralose (E955),ananas aroma. Foliumzuur.


Hoe Neo Genyl Action® drinken:
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