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Omnibionta® Pronatal Metafolin® 
 

 
 
WAT is Omnibionta® Pronatal? 
Omnibionta® Pronatal bevat specifieke en aangepaste hoeveelheden vitamines en mineralen welke 
aanbevolen zijn vanaf zwangerschapswens. Een dagdosis Omnibionta® Pronatal bestaat uit: 

• 1 tablet bestaande uit foliumzuur, Metafolin® en andere essentiële vitamines en mineralen. 
 
WANNEER wordt Omnibionta®Pronatal aanbevolen ? 
Vanaf zwangerschapswens. 
 
WAAROM Omnibionta® Pronatal innemen ? 
 
De groei van de baby in de moederschoot is spectaculair. In 38 weken evolueert hij van een 
minuscule cel naar een compleet organisme van ongeveer 3.5 kg. Het spreekt dus voor zich dat een 
adequate aanvoer van specifieke vitamines en mineralen onontbeerlijk is. Dat niet alleen voor de 
baby, maar ook voor de moeder tijdens de zwangerschap en nadien tijdens de borstvoeding (de 
moeder maakt 3/4 liter melk per dag aan !). Tijdens de zwangerschap bereikt men, zelfs met een 
evenwichtige en gevarieerde voeding, niet altijd de nodige dosis folaten, ijzer en jodium noodzakelijk 
voor de moeder en de groei bij de baby. 
In de loop van de zwangerschap wordt eveneens een voldoende inname van DHA (omega-3) 
belangrijk, omdat DHA bijdraagt tot de normale ontwikkeling van de ogen en de hersenen bij de foetus 
en bij zuigelingen die borstvoeding krijgen*. Omnibionta® Pronatal + DHA bevat die specifieke en 
aangepaste hoeveelheden vitamines, mineralen en DHA welke aanbevolen zijn tijdens de 
zwangerschap tot en met het einde van de borstvoeding. 
 
WELKE nutriënten in Omnibionta® Pronatal zijn in het bijzonder belangrijk ? 
 
• FOLIUMZUUR, EEN LEVENSBELANGRIJK VITAMINE 
Foliumzuur draagt bij tot de celdeling en eveneens tot de vorming van de placenta (moederkoek) 
en de groei van de baarmoeder en de borsten tijdens de zwangerschap. 
 
• METAFOLIN®, DE NATUURLIJKE VORM VAN FOLIUMZUUR 
 
Omnibionta® Pronatal Metafolin® bevat 2 soorten folaten, foliumzuur en Metafolin. 
Metafolin (calciumzout van 5-methyl-THF) is de actieve vorm van foliumzuur.  
 
• OMNIBIONTA® PRONATAL IS EEN COMBINATIE VAN FOLIUMZUUR EN METAFOLIN® 
 
Omnibionta® Pronatal bevat een combinatie van 200 µg foliumzuur en 416 µg Metafolin®. Bij 
dagelijkse inname van deze combinatie kan reeds na minimum 4 weken een optimale folaatspiegel in 
de cellen en de weefsels worden bereikt. 
Het aanvullen van de folaatreserve gebeurt niet van de ene dag op de andere. Reeds bij kinderwens 
moet worden gezorgd voor een voldoende toevoer van foliumzuur en Metafolin® om de verhoogde 
behoefte vanaf het prille begin te dekken. In die vroege fase weten de meeste vrouwen nog niet dat ze 
zwanger zijn. Idealiter zou men supplementatie reeds 3 maanden vóór de zwangerschap moeten 
opstarten. Dit om de voorraad folaten bij de moeder op peil te brengen. 
 
 
 
• IJZER 
Ijzer draagt bij tot de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine en tot een 
normaal zuurstoftransport in ons lichaam. Tijdens de zwangerschap wordt dit transport meer 
benut of belast omdat mama en baby van voldoende zuurstof moeten voorzien worden. 
Bovendien draagt ijzer bij tot het verminderen van vermoeidheid. 
• VITAMINE C 
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Vitamine C zorgt voor een toename in de absorptie van ijzer (Fe3+). Deze ijzervorm is aanwezig 
in voeding van plantaardige oorsprong. Vitamine C draagt ook bij tot de goede werking van het 
immuunsysteem. 
 
• BETA-CAROTEEN 
Beta-caroteen is een voorloper van vitamine A. Het organisme zal beta-caroteen enkel omzetten in 
vitamine A naargelang zijn behoefte. Vitamine A draagt bij tot het normale ijzermetabolisme in 
ons lichaam. Bovendien draagt vitamine A bij tot de normale celdifferentiatie. 
 
• ZINK 
Zink draagt bij tot het normale vitamine A-metabolisme. Zink draagt eveneens bij tot een 
normale vruchtbaarheid en het behoud van haar en goede nagels. 
 
• MAGNESIUM 
Magnesium draagt bij tot de normale aanmaak van proteïnen en, evenals folaten en zink, tot 
een normale celdeling. 
 
• JODIUM 
Jodium draagt bij tot een normale schildklierfunctie bij de toekomstige mama en de normale 
productie van schildklierhormonen. Onze voeding bevat meestal te weinig jodium waardoor 
zwangere vrouwen het risico lopen op een gebrek. 
 
• ANDERE BELANGRIJKE NUTRIËNTEN dragen bij tot 
 
> Vitamine D3    normale celdeling 
> Vitamine B1    koolhydraten-metabolisme 
> Vitamine B2    verminderen van vermoeidheid 
> Vitamine B5    normale aanmaak van bepaalde hormonen en vitamine D 
> Vitamine B6    normale vorming van rode bloedcellen en homocysteïne en een normaal 
proteïne-metabolisme 
> Vitamine B12   normale celdeling en normale vorming van rode bloedcellen 
> Biotine     behoud van normaal haar en een normale huid 
> Niacine    verminderen van vermoeidheid 
> Vitamine E    bescherming van cellen tegen oxidatieve stress (externe vervuiling en 
zonnestralen) 
> Koper    normaal ijzertransport in ons lichaam 
 
De zwangerschap, alsook de eerste maanden na de bevalling, gaan vaak gepaard met 
momenten van vermoeidheid en een tekort aan energie. Om te kunnen voldoen aan de 
specifieke behoeften van deze moeilijke periode dragen bepaalde ingrediënten van 
Omnibionta® Pronatal bij tot het energiemetabolisme van het lichaam dankzij de vitamines B1, 
B2, B3, B5, B12, C en biotine. 
 
* Dit gunstig effect wordt verkregen wanneer bovenop de voor volwassenen aanbevolen dagelijkse 
inname van omega-3-vetzuren (=250 mg DHA en EPA), 200mg DHA/dag extra wordt ingenomen door 
zwangere vrouwen of door vrouwen die borstvoeding geven. 1 capsule Omnibionta Pronatal DHA 
bevat deze specifieke dosis DHA. 
 
 
Metafolin® is een geregistreerd merk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland. 
Merck Consumer Healthcare nv/sa – 3090 Overijse 
 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Neem 1 tablet in per dag. In te nemen met een koude vloeistof, bij voorkeur tijdens het middagmaal. 
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Het is aangewezen om Omnibionta® Pronatal op te starten vanaf zwangerschapswens. Van zodra de 
zwangerschap bevestigd is, kan u overschakelen op  Omnibionta® Pronatal + DHA  en dit doornemen 
tot het einde van de borstvoeding. 
 
DE AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS NIET OVERSCHRIJDEN 
 
Wat is de samenstelling van Omnibionta® Pronatal? 
 
Vitamines     Per tablet     % ADH* 
Vitamine C     180 mg      225% 
Nicotinamide     20 mg      125% 
Vitamine E     12 mg      100% 
Vitamine B5     10 mg      167% 
Betacaroteen     3 mg      63% (vitamine A)** 
Vitamine B6     2,2 mg      157% 
Vitamine B2     1,6 mg      114% 
Vitamine B1     1,5 mg      136% 
Folaten :     600 µg     300% 
Foliumzuur    200µg     100% 
L-methylfolaat (=Metafolin®)  416µg     200% 

 (equivalent 400 µg Foliumzuur) 
Biotine      100 µg      200% 
Vitamine D       10 µg       200% 
Vitamine B12       2,7 µg      108% 
 
Mineralen     Per tablet     % ADH* 
Magnesium     70 mg       19% 
Ijzer      28 mg      200% 
Zink      15 mg      150% 
Koper      1 mg      100% 
Mangaan     1 mg       50% 
Jodium      150 µg      100% 
 
 
* ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid 
** 3 mg betacaroteen komt overeen met 500 µg Vitamine A 
 
Ingrediënten: 
Tablet : Calcium-L-ascorbaat; Vulmiddel: Microkristallijne cellulose E460; Magnesiumoxyde; 
Ijzersulfaat; Vulmiddel: Hydroxypropylcellulose E463; Nicotinamide; D,L-alfa-tocoferolacetaat; 
Zinkoxide; Glansmiddel: Hydroxypropylmethylcellulose E464; Vulmiddelen: Maiszetmeel, 
Maltodextrine; Calcium-D-pantothenaat; Vulmiddel: Vernet natriumcarboxymethylcellulose E468; 
Antiklontermiddel: Magnesiumzouten van vetzuren E470b; Betacaroteen; Mangaansulfaat; 
Pyridoxinehydrochloride; Kopersulfaat; Sucrose; Thiaminemononitraat; Antiklontermiddel: 
Siliciumdioxyde E551; Riboflavine; Bevochtigingsmiddel: Glycerol E422; Glucose; Calcium-L 
methylfolaat; Foliumzuur; Geleermiddel: Plantaardige olie; Antioxidans: Natriumascorbaat E301, D,L-
alfa- tocoferolacetaat E307; Kaliumjodide; Biotine; Kleurstoffen: titaandioxide E171, Ijzeroxide E172; 
Cholecalciferol; Cyanocobalamine. 
 
Dit product bevat geen gelatine. 
Dit product bevat geen gluten en mag in geen geval een evenwichtige en gevarieerde voeding en een 
gezonde levensstijl vervangen. 
 
 
BEWARING 
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Droog en op kamertemperatuur niet boven de 
25°C bewaren. 
 
VERDELER 
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Merck Consumer Healthcare nv/sa – Brusselsesteenweg 288, B – 3090 Overijse 
 
OMNIBIONTA®PRONATAL en OMNIBIONTA® PRONATAL + DHA : Vóór, tijdens en na de 
zwangerschap 
 
• Omnibionta® Pronatal : VAN ZODRA U ZWANGER WENST TE WORDEN 
Per dag: 1 roze tablet met vitamines en mineralen 
Beschikbare verpakking: 60 tabletten 
 
• Omnibionta® Pronatal + DHA : TIJDENS DE ZWANGERSCHAP TOT AAN HET 
EINDE VAN DE BORSTVOEDING 
Per dag: - 1 roze tablet met vitamines en mineralen 

  - 1 capsule omega-3 met 200 mg DHA 
Beschikbare verpakkingen: 
- Doos van 1 maand (30 tabletten + 30 capsules) 
- Doos van 2 maanden (60 tabletten + 60 capsules) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


