
1. Hoeveel Ambrotose® bevat NutriVerus™? 
NutriVerus bevat niet de exacte formule van onze 
Ambrotose-producten, het bevat een eigen hoeveelheid 
glycolvoedingsstoffen die eveneens in Ambrotose worden 
gebruikt. 

2. Kan ik Ambrotose samen met NutriVerus gebruiken? 
Ja. Wanneer ze volgens de instructies worden ingenomen, kunt u 
Ambrotose en NutriVerus samen gebruiken. 

3. Kan ik Ambrotose AO® samen met NutriVerus gebruiken? 
Ja. Wanneer ze volgens de instructies worden ingenomen, kunt u 
Ambrotose AO en NutriVerus samen gebruiken. 

4. Kan ik NutriVerus samen met PhytoMatrix® gebruiken? 
Ja. Wanneer ze volgens de instructies worden ingenomen, kunt u 
PhytoMatrix en NutriVerus samen gebruiken, zonder risico op een 
giftige hoeveelheid van vitaminen en mineralen. 

5. Wat is de bron van de natuurlijke smaken in NutriVerus? 
Yoghurt 

6. Welke ingrediënten zijn afkomstig uit melk? 
Calcium, fosfor en magnesium worden uit melk gehaald. 

7. In NutriVerus wordt vitamine B12 uit fermentatie gehaald.—
Wat wordt gefermenteerd? 
Bakkersgist en polysacchariden. 

8. Hoe kan bakkersgist Candidaproblemen verhelpen? 
De gist in NutriVerus is gedeactiveerd en is niet afkomstig van 
Candida. 

9. NutriVerus “bevat soja.”—Waar is de soja te vinden? 
Soja is een van de plantaardige oliën die voor de vitamine E in dit 
product worden gebruikt

10. Kan dit product aan hete en/of koude producten worden 
toegevoegd? 
U kunt NutriVerus het beste in koude producten gebruiken of aan 
hete producten toevoegen aan het einde van de verhittingstijd. 

11. Kan ik een hoeveelheid voor een hele dag mengen en deze 
gedurende de dag drinken/eten? 
Het wordt aanbevolen dat elke portie direct na bereiding 
wordt ingenomen. Als NutriVerus echter van te voren wordt 
klaargemaakt en gedurende de dag wordt genuttigd, moet u het 
in de koelkast bewaren. 

12. Mijn bestelling heeft een dag op de veranda/in de 
brievenbus gelegen bij een temperatuur van bijna 38 graden of 
onder het vriespunt (een paar dagen, etc.). Kan ik het product 
nog steeds gebruiken? 
Ja, het product is bestand tegen typische 
transportomstandigheden, maar u moet het na ontvangst direct 
volgens de instructies bewaren. 

13. Kan ik NutriVerus aan kind jonger dan 4 jaar geven? 
Nee, Mannatech Incorporated beveelt aan dat NutriVerus alleen 
volgens de instructies wordt gebruikt. Dit houdt momenteel 
in dat alleen kinderen ouder dan 4 jaar het product mogen 
gebruiken. 

14.Voor wie werkt dit product het beste? 
NutriVerus werkt het beste voor mensen die een 
glycolvoedingsstoffenproduct zoeken dat op onbewerkte 
voeding is gebaseerd en dat voldoende natuurlijke vitaminen 
en mineralen en een breed complex fytochemische stoffen kan 
leveren. 

15. Is de afgemeten hoeveelheid een afgestreken lepel of een 
lepel met een kop erop? 
Voor meer nauwkeurigheid bij het afmeten, kunt u een 
afgestreken lepel aanhouden, maar de Europese dosering is 
gebaseerd op 1 lepel (1/2 eetlepel of 7,5cc). 

16. Waarom is de Europese dosering anders dan in andere 
landen? 
De voorschriften variëren enorm van land tot land wat betreft 
de aanbevolen hoeveelheden vitaminen, mineralen en andere 
voedingsstoffen. De dosering moet aan alle respectieve 
nationale voorschriften voldoen om de formule hetzelfde te 
kunnen houden. 

17. Waarom lijkt mijn busje niet helemaal vol? 
NutriVerus wordt verkocht per gewicht, niet per volume. 
Aangezien dit poeder is, wordt het in elkaar gedrukt tijdens 
transport. Dit is normaal. 

18. Heeft NutriVerus ongeveer dezelfde dosis/capsule als 
Ambrotose? Als een dosis/capsule van PhytAloe? Als een 
capsule van Ambrotose AO? Als een tablet van PhytoMatrix? 
Als een kauwtablet van PhytoBurst? 
Nee, NutriVerus is een afzonderlijk, zelfstandig product 
en kan niet direct worden vergeleken met andere 
gezondheidsproducten van Mannatech. 

19. Bevat NutriVerus gluten? 
Nee. NutriVerus is glutenvrij. 

20. Is dit product geschikt voor vegetariërs? 
Ja.  

21. Welke aloë wordt in NutriVerus gebruikt? 
In NutriVerus wordt Manapol® gebruikt, dat eveneens in het 
Ambrotose-complex wordt gebruikt. Het bevat bovendien de 
aloë vera die in Advanced Ambrotose wordt gebruikt.

22. Hoeveel Manapol bevat NutriVerus? 
Deze informatie kan niet openbaar worden gemaakt, omdat het 
een handelsgeheim is. 
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23. Hoeveel glycolvoedingsstoffen levert een dosis van 
NutriVerus? 
Minder dan 1,5g, maar de exacte hoeveelheid is een 
handelsgeheim. 

24. Hoeveel fytovoedingsstoffencomplex levert een dosis van 
NutriVerus? 
Minder dan 1,5g, maar de exacte hoeveelheid is een 
handelsgeheim 

25. Waarom is het belangrijk om handelsgeheimen te hebben? 
Door onze formules geheim te houden, kunnen we voorkomen 
dat onze concurrenten ze kopiëren. Dit is een van de beste 
manieren waarop Mannatech onze Associates kan beschermen 
en ze eigen producten kan leveren. 

26. Is NutriVerus gepatenteerd? 
Nee. Het product is niet gepatenteerd, maar NutriVerus wordt 
beschermd door diverse algemene Mannatech-patenten voor 
glycolvoedingsstoffen, vitaminen, mineralen en anti-oxidanten. 

27. Waarom heeft Mannatech geen patent aangevraagd voor 
NutriVerus? 
Mannatech heeft ervoor gekozen geen patent voor 
NutriVerus aan te vragen, omdat dit product al grotendeels 
door patenten van ons bedrijf wordt beschermd. Bovendien 
beschouwt Mannatech een groot deel van de formule als een 
handelsgeheim.

28. Wat is het voordeel van handelsgeheimen ten opzichte 
van een afzonderlijk patent op NutriVerus? 
Aangezien NutriVerus wordt gedekt door veel van de huidige 
patenten van Mannatech, hebben we ervoor gekozen met 
handelsgeheimen te werken om de formule te beschermen. Er 
bestaat namelijk geen vervaldatum voor een handelsgeheim 
en wel voor een patent. Bovendien moet een patent openbaar 
worden gemaakt.

29. Zijn alle voedingsstoffen natuurlijk? 
Ja, alle ingrediënten in NutriVerus die voedingsstoffen leveren, 
zijn natuurlijk, inclusief de smaak.

30. Zijn alle ingrediënten organisch? 
De fruit- en groentemengsels zijn organisch. Daarnaast gebruikt 
Mannatech de allerbeste ingrediënten voor onze producten. We 
hanteren grondige kwaliteitssystemen waarmee we de kwaliteit 
van Mannatech-producten bewaken. Bovendien worden alle 
ingrediënten bij elke leverancier getest, voordat de productie 
van start gaat, en aan het einde van het productieproces. 
Ten slotte worden strategische testpunten uitgevoerd door 
personeel van Mannatech om de kwaliteit van de producten 
te garanderen. Indien Mannatech een ingrediënt gebruikt dat 
organisch of gewoon natuurlijk is, moeten beide ingrediënten 
aan dezelfde specificaties voor voedingsstoffen voldoen. 
Hetzelfde geldt voor mogelijke onzuiverheden. Hierdoor kan 
Mannatech de allerbeste ingrediënten gebruiken, waarbij we 
in gedachten houden dat organisch niet altijd beter is. De 
mosterdspruiten die we bijvoorbeeld als mineraalsupplement 
in onze PhytoMatrix- en PhytoBurst-producten gebruiken, 
worden hydroponisch gekweekt. Hoewel hydrocultuur wordt 
erkend als een acceptabele vorm van landbouw, is dit helaas 
geen organisch systeem. Mannatech blijft dan ook meerdere 
aspecten van ingrediëntkwaliteit in gedachten houden en 
neemt beslissingen waardoor we de allerbeste producten en 
waarden aan onze klanten kunnen aanbieden. Voor sommige 
internationale markten erkennen niet alle autoriteiten het 
gebruik van het woord organisch met betrekking tot Nutriverus-
poeder. De ingrediënten zijn dezelfde en ondergaan hetzelfde 
nauwkeurige onderzoek als hierboven beschreven.

31.Bevat NutriVerus vitamine K? 
NutriVerus bevat geen vitamine K. Dit is bevestigd tijdens het 
testen van het product. 


