
 
WLS Maximum Pakket 
Alles wat u moet weten over het gebruik van WLS Maximum  
Na uw biliopancreatische diversie (BPD) of duodenal switch (DS) heeft uw lichaam een steuntje in de 
rug nodig bij het binnenkrijgen van vitamines en mineralen. De operatie zorgt voor een grote 
verandering: u kunt minder eten en dat betekent dat uw lichaam niet genoeg voedingsstoffen 
binnenkrijgt om zich fit te blijven voelen. Volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten heeft u 
nu vooral meer ijzer, foliumzuur, vitamine A, B12 en D nodig. Om uw voeding aan te vullen met de 
juiste hoeveelheden vitamines en mineralen, hebben we WLS Maximum ontwikkeld. 
 
Extra vitamine A 
We hebben het maximale aan vitamine A toegevoegd aan WLS Maximum. Meer paste er simpelweg 
niet in de capsule! Toch heeft u door uw operatie nóg meer van deze vetoplosbare vitamine nodig 
als aanvulling op uw voeding. Daarom hebben we bij FitForMe de koppen bij elkaar gestoken en 
besloten om u onze Vitamine A tabletten cadeau te doen als u WLS Maximum aanschaft. Want úw 
gezondheid is voor ons het allerbelangrijkste. 
 
WLS Maximum bevat per dagdosering (1 capsule) 

Vitamines Verbinding Hoeveelheid ADH* 

Vitamine A  Retinolpalmitaat 1,2 mg 150% 

Vitamine B1  Thiamine HCL 3 mg 273% 

Vitamine B2  Riboflavine 3,5 mg 250% 

Vitamine B3  Nicotinamide 32 mg 200% 

Vitamine B5  Calcium Panthotenaat 18 mg 300% 

Vitamine B6  Pyridoxine HCL 1,4 mg 100% 

Vitamine B8  Biotine 100 µg 200% 

Foliumzuur Pteroylmonoglutaminezuur 600 µg 300% 

Vitamine B12  Cyanocobalamine 500 µg 20000% 

Vitamine C  Ascorbinezuur 120 mg 150% 

Vitamine D3  Cholecalciferol 25 µg 500% 

Vitamine E  D-alfa-Tocopherol succinaat 50 mg 417% 

Vitamine K1  Fytomenadion 300 µg 400% 

Mineralen    
Chroom  Chroom III Chloride 160 µg 400% 

IJzer  Ferro fumeraat 91 mg 650% 



Jodium  Kaliumjodide 225 µg 150% 

Koper  Kopergluconaat 3 mg 300% 

Mangaan  Mangaancitraat 3 mg 150% 

Molybdeen  Natriummolybdaat 112,4 µg 225% 

Selenium  Seleniumseleniet 105 µg 191% 

Zink  Zinkcitraat 22,5 mg 225% 
 
Vitamine A bevat per dagdosering (1 tablet) 
 

Vitamines    

Vitamine A  Retinolpalmitaat 1197 µg 150% 

Overige ingrediënten    

Bètacaroteen  1,2 mg  
 
* ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid volgens RICHTLIJN 2008/100/EG.    

 
Ingrediënten     
WLS Maximum: Mineralen, vitamines (foliumzuur en B12 bevatten MAÏS), plantaardige capsule (hypromellose), 
antiklontermiddelen (magnesium stearaat, talk), vulstoffen (microkristallijn cellulose), natuurlijke 
smaakversterker (kersenaroma), natuurlijke kleurstoffen (ijzeroxide, titaniumdioxide).   
      
Vitamine A: Vulstof (microkristallijn cellulose), vitamine A, betacaroteen, emulgator (magnesiumstearaat), 
stabilisator (stearinezuur), antiklontermiddel (siliciumdioxide). 
 
Allergie informatie     
Dit product is vrij van de volgende allergenen: glutenbevattende granen, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, 
melk (inclusief lactose), noten, selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide en sulfiet bij concentraties > 10 mg 
SO2 per kilo of liter, lupine en weekdieren. 
 
Aanbevolen dosering  
1 capsule WLS Maximum en 1 tablet Vitamine A per dag.  Met een slokje water innemen, bij voorkeur tussen het 
ontbijt en de lunch. De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Dit product is niet geschikt voor 
kinderen onder de 18 jaar. Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde en evenwichtige 
voeding, voedingssupplementen zijn hiervoor geen vervanging.     
 
Bewaaradvies 
Beneden 25°C, op een droge plaats en buiten het zonlicht bewaren. Buiten bereik en zicht van jonge kinderen 
houden. 
 
Heeft u nog vragen? 
Het FitForMe Team staat voor u klaar. Bel ons op telefoonnummer 03 808 33 41 of kijk op www.fitforme.be 
voor deskundig advies, handige tips, lekkere recepten en een luisterend oor! 


