
 
WLS Primo 
Alles wat u moet weten over het gebruik van WLS Primo  
 

Na een mini gastric bypass, ook bekend onder de naam one anastomosis bypass of omega loop gastric 

bypass, zal de maag kleiner zijn en een deel van de darmen wordt overgeslagen. U zult daardoor alleen 

kleinere hoeveelheden kunnen eten. Om ervoor te zorgen dat u zich toch goed blijft voelen, kunt u 

als aanvulling op uw gezonde eetgewoontes het lichaam extra ondersteuning geven. Het is nu onder 

andere extra belangrijk om voldoende vitamine B12, foliumzuur en ijzer binnen te krijgen, om zo 

vermoeidheid te verminderen en de normale vorming van rode bloedcellen te ondersteunen. 

Bovendien zijn vitamine D en calcium belangrijk voor het behoud van gezonde botten, ondersteunt 

vitamine A uw immuunsysteem en zijn eiwitten van groot belang voor het behoud van sterke botten 

en spieren.  

 

Tijdens deze positieve verandering in uw leven, kan het van belang zijn uw gezonde voeding aan te 

vullen. We hebben onze WLS Primo ontwikkeld volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, 

speciaal voor mensen die een mini gastric bypass hebben ondergaan.     
 
WLS Primo bevat per dagdosering (1 capsule) 

Vitamines Verbinding Hoeveelheid  RI* 

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 Pantothenaat 18 mg 300% 

Vitamine B6	 Pyridoxal-5'-fosfaat	 1,12 mg   80% 

Vitamine B8  Biotine 100 µg 200% 

Foliumzuur Pteroylmonoglutaminezuur 800 µg 400% 

Vitamine B12  Cyanocobalamine 500 µg 20000% 

Vitamine C  Ascorbinezuur 140 mg  175% 

Vitamine D3  Cholecalciferol 75 µg 1500% 

Vitamine E  D-alfa-Tocopherol succinaat 36 mg 300% 

Mineralen     
Chroom  Chroom chloride 160 µg 400% 

Koper  Kopergluconaat 3 mg 300% 

Jodium  Kaliumjodaat 225 µg 150% 



IJzer  Ferro fumaraat 85 mg 607% 

Mangaan  Mangaancitraat 3 mg 150% 

Molybdeen  Natriummolybdaat 112,4 µg 225% 

Selenium  Natriumseleniet 105 µg 191% 

Zink  Zinkcitraat 30 mg 300% 
 

*RI = referentie- inname volgens Verordening (EU) 1169/2011.     

 
Ingrediënten     
Vitamines (vitamine B12, foliumzuur, vitamine D bevatten MAÏS), mineralen, plantaardige capsule 

(hypromellose), antiklontermiddelen (magnesium stearaat, talk), vulstof (microkristallijn cellulose), aroma, 

kleurstoffen (ijzeroxide, titaniumdioxide).  

 

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 per dag. De capsule 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 en op een droge plaats bewaren. Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden.  

 

Heeft u nog vragen? 
Het FitForMe Team staat voor u klaar. Bel ons op telefoonnummer 010 - 223 55 28 of kijk op www.fitforme.nl 

voor deskundig advies, handige tips, lekkere recepten en een luisterend oor!    

 

 
 

 


