Alle producten: Fijn product
Makkelijk te doseren
Blij mee
Voldoet aan mijn verwachting
Snel geleverd
Fijn formaat pillen
Zeer tevreden
D3:
Door gebruik van vitamine D blijven mijn spieren sterk.
Fijn dat het vegan is.
Blij met een product zonder synthetische vulmiddelen.
Energy:
Beyuna Energy geeft mij extra energie bij vermoeidheid door het ingrediënt vitamine C.
Mijn afweer wordt ondersteund door de vitamine C in Beyuna Energy.
Ik kan mij goed blijven concentreren met de hulp van vitamine C in Beyuna Energy.
FLX:
De vitamine C in Beyuna Flx geeft mij extra energie bij vermoeidheid.
Mijn afweer wordt ondersteund door de vitamine C in Beyuna Flx.
Ik kan mij goed blijven concentreren met de hulp van vitamine C in Beyuna Flx.
Magnesium:
Helpt mijn geheugen goed te houden.
Helpt als ik vermoeid ben.
Gebruik van Beyuna Magnesiumt helpt mijn energieniveau op peil te houden.
Goede vormen van magnesium.
Goede opneembaarheid van de magnesium.
Blij met de hoge kwaliteit.
Als ik moe ben, neem ik magnesium en dit helpt mijn vermoeidheid te verminderen.
Fijn dat het geen vulmiddelen heeft.
Multi:
Mijn immuunsysteem wordt ondersteund door de vitamine A in de Multi.
Blij met de hoge kwaliteit.
Als ik moe ben, neem ik multi en dit helpt mijn vermoeidheid te verminderen door de B6.
Mijn energieniveau blijft op peil met hulp van vitamine B1 in Beyuna Multi.
Als ik moet leren, neem ik Multi. De folaat draagt bij aan mijn concentratie.
Mijn nagels en haren zien er goed uit door de zink in beyuna multi.
Omega 3:
Goede, zuivere visolie.
Geen vieze nasmaak of boertjes.

Power:

Probiotics:

Selenium:

Vita:
Protein:

Blij dat ze Friends of the Sea keurmerk hebben.
Eet te weinig vis en dit is een fijne aanvulling.
Beyuna Power draagt bij herstel na het sporten door het ingrediënt Taiga wortel.*
Beyuna Power geeft mij meer energie door de Winterkers.*
Als ik moe ben, neem ik power met Winterkers en krijg ik energie.*
Ik merk dat ik meer uithoudingsvermogen heb en langer door kan door de Winterkers.*
Het sporten gaat mij goed af met Beyuna Power omdat ik meer geconcentreerd ben door de Winterkers.*
Geen vieze smaak
Makkelijk te maken
Fijn dat er zoveel verschillende bacterieculturen in zitten.
Merk verschil in mijn nagels en haar als ik Selenium neem
Ik voel dat mijn immuunsysteem ondersteunt wordt.
Glanzend haar
Sterke nagels
Ik merk bij het nemen van Vita dat mijn bloedsuikerspiegel normaal blijft na het eten.
Vita ondersteunt mijn stofwisseling.
Eiwitten helpen bij de groei van mijn spieren.
Heerlijk drankje
Handig om in te nemen.
Lekkere smaak.
Fijn dat het vegan is.
Goede, veganistische eiwitten.
Eiwitten helpen bij mijn herstel na het sporten.
Eitwitten zorgen voor meer spierkracht.
Door het gebruik van Beyuna Protein zijn mijn spieren sterker geworden.
Na een training neem ik een eiwitshake en dit helpt mij beter te herstellen.

